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കേട്്ിമട്ി:മന്്്്
മത്പേഹങ്്ൾ്്
കട്ി
കകട്ട്ത്്്്

പവര്കൾമറക്്ാത്്കമല
ഗപ്    തയ്േ    ക തേ    ഖ    ക    ൻ
ടേലനു:ുആനദുുേരമായ
വാർതുുകേടുുതിടുുുആ
കവശതുുിലാണുേമലഹാ
രിസിടുുുടേലനുുയിടല
അമുുവീടുുുോർ.അവരുടെ
കുടംുബതുുിൽനിനു്ുഒരാ
ൾഇതായുഎസ്ലവസ്
നപുസിഡു്ുുസുുാനാർഥി
യായിരികുുുനുുു.ടഡടോ
നേുാറുുികുപാർടുുിയുടെലവ
സ്നപുസിഡു്ുുകോമിനി
യായിേമലടയനപുസിഡ
ു്ുുസുുാനാർഥികോലബ
ഡൻനപുഖയുാപിചുുനിമിഷം
മുതൽഅവർആോംകുു
യിലാണ.ുഅതുനവംബറി
ടലടതരടഞുുടുപുുിൽഫ
ലംവരുനുുതുവടരതുെരു
േയംുടേയുുും.
""അവൾധീരയാണ,ുമു

കനുുടുുുതടനുുകൊകുനുുവ
ളാണ,ുപുകോഗമനേിനുുാ
ഗതികുുാരിയാണ'ു'-േമല
യുടെഅമുുകോ.ശയുാമള
കോപാലടുുുഅനുജതുുി
കോ.സരളകോപാലൻ

ആകവശകതുുടെ
പറഞുുു.നപുകുതി
ടയഇഷുുടപുുടുനുു
വൾ,േകുുികണ
നുുുയൻഭകുുണങുു
കോടുഏടറനപുിയ
മുളുുവൾ.കുടുുി
കുുാലകതുുേമല
അങുുടനയായി
രുനുുുടവനു്ുഅ
വർ.
ഇനുുുയൻനയത

നനുുുനപുതിനിധി
യായിരുനുുപി.
വി.കോപാലടുുു
മകുുളാണുശയുാമള
യംുസരളയംു.ഇ
വരുടെസകോേര
ൻജി.ബാലേനദുുു
ൻനയുുഡൽഹിഇ
ൻസുുുുിറുുുയുടു്ുകോർ
ഡിഫൻസ്സുുുുഡീ
സ്ആൻഡുഅ
നാലിസിസിൽേ
ൺസൽടുുു്ുു.മ
ടറുുരുസകോേരി
ോനഡയിൽ.കു

ടുുികുുാലതു്ുതടുുുജീവിതവഴിടത
ളിചുുതുമുതുുചുുനായിരുനുുുടവനു്ുേ
മലതടനുുമുൻപുപറഞുുിടുുുണു്ു.
ടേറുപുുോലതുുുതടനുുടമഡി

സിൻപഠനതുുിനുയുഎസികലകുുു
കുെികയറിയശയുാമളകോപാലൻ
ടനുബസു്ുുുേയുാൻസർസട്പഷയുലിസുുുുാ
യിഉയർനുുു.മകുുൾകു്ുഎലുുാവിധ
കനുൊതുുാഹനവംുനപുകോേനവുമാ
യിമാറിഅമുുഎനുുുംേമലമുൻപു
പറഞുുിടുുുണു്ു.കവരുേൾമറകുുാതി
രികുുാനംുകുടംുബമുലയുങുുളിൽവി
ശവുസികുുാനംുമകുുടളപഠിപുുിചുുു,
അമുു.അടോനുുുംഒരികുുലംുേമല
മറനുുിടുുിടലുുനു്ുഓർമികുുുനുുുടേ
ലനുുയിൽലഗനകകുുളജിസുുുുായ
കോ.സരള.ഇനുുുംഅവടളടനുുവി
ളിചുുിരുനുുു.അവൾആനഗുഹികുുുനുു
ടതാടകുുകനെണം.അതാണുഞ
ങുുളുടെആനഗുഹം-അവർപറഞുുു.
യുഎസിൽനിനു്ുേമലടയയംു

മായടയയംുഇെകുുിടെടേലനുുയി
ൽടൊണുുുവരാറുണു്ുകോ.ശയുാമള.
കുടംുബാംഗങുുടളോണാനംുഅടു
തുുറിയാനംുഇതുവഴികുടുുിേൾകു്ു
അവസരമുണുുാകുുി.ശയുാമളഇനുുിലുു.
പകകു,ുേമലയകുുുുംമായയകുുുുംഎ

നുുാവശയുമുണുുായാലംുഎകപുുഴംു
ഞങുുളുണുുാവംു-കോ.സരളപ
റയുനുുു.ടതരടഞുുടുപുുുസമയതു്ു
അവൾആവശയുടപുുടുുാൽതാൻതീർ
ചുുയായംുയുഎസികലകുുുകൊകുടമ
നുുുംഅവർ.2017ൽേമലടസനറുു
റായിസതയുനപുതിജുുടേയതുകപുു
ൾകോ.സരളയുഎസിടലതുുിയി
രുനുുു,അതിനുകനർസാകുുിയാവാ
ൻ.എനുുാൽ,അവരുടെവയുകുുിപര
മായജീവിതതുുിൽതങുുൾഇെടപ
ൊറിടലുുനുുുംസരളകുടുുികചുുർതുുു.
േകുുികണനുുുയൻഭകുുണങുുളാണു

േമലയകുു്ുഏടറയിഷുും.ോനഡയി
ലുളുുതടുുുസകോേരിേമലയുടെ
തമിഴുരുേിയുളുുഭകുുണങുുൾേഴി
കുുാൻഅവളുടെവീടുുിൽകൊോറു
ടണുുനുുുംസരളപറയുനുുു.അമുുജീ
വിചുുിരികുുുകപുുഴംുമരണകശഷവംു
േമലടേലനുുയിൽവരാറുണു്ു.ത
മിഴുനബുാഹുുണകുടംുബതുുിൽനി
നുുുളുുപി.വി.കോപാലൻവിരമിചുു
കശഷംടേലനുുബസനു്ുനഗറിലാ
ണുതാമസമാകുുിയത.ുകുടുുികുുാല
തു്ുമുതുുചുുടോപുുംബീചുുിൽനെ
കുുാറുളുുതംുഅകദുുഹതുുിടുുുഉപ
കേശങുുളംുകുടുുുോരുടോതുുുളുു

രാഷ്നെുീയ േർചുുേളംുസവുാതനനുുുുയസ
മരേരിനതുവർണനേളംുഎലുുാംേ
മലഓർകുുാറുണു്ു.
സക്ുൾവിേയുാഭയുാസംപുർതുുി

യാകുുാതുുമുതുുശുുിപകകു,ുസാമു
ഹിേനപുവർതുുനങുുളിൽേർമനിര
തയായിരുനുുു.കോറംുഉരുളകുുിഴ
ങുുുേറിയംുപരിപുുുംഇഡുുലിയംുത
നികു്ുഇഷുുമാടണനുുുംഅവപാേ
േംടേയുുാറുടണുുനുുുംകനരകതുുേമ
ലഹാരിസ്ടവളിടപുുടുതുുിയിടുുുണു്ു.
യഹുേനായഡഗുുസ്എംകോഫിടന
2014ൽഭർതുുാവായിവരിചുുതുഇനുുുയ
ൻലസുുുുലിൽമാലയിടുുായിരുനുുു.
ബിസിനസ്രംഗടതുുനപുമുഖനാ

ണുഅമുുതുുഞുുുോരനായഎം
കോഫ.ുഡിഎൽഎലപപുുറിടുുു
പാർടനുർ.ആഭയുനുുര,അനുുാരാഷ്നെു
കൊർപുുകററുുുേളുമായിഅടുതുുബ
നുും.ഇവർകുുുകുടുുിേളിലുു.എനുുാ
ൽ,എംകോഫിനുആേയുവിവാഹ
തുുിൽരണുുുമകുുളുണു്ു-കൊളംുഎ
ലുുയംു.
കേസ്നെതുുിപുുിൽവിേഗധുനായ

സന്െുാറുുജികുഅലഡുവസറാണുഎം
കോഫുഎനുുാണുവികശഷണങുു
ൾ.രാഷ്നെുീയതുുിൽതാതപുരയുമിലുു.

ബംഗളരൂവൂിൽ
സംഘർഷം,വവടിവയപൂൂ്ൂ

132020 ഓഗസ്്്്്
വയ്ാഴം
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www.facebook.com/
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കമകര്ൊമാഡം
ടൊവിഡുപരികോധനയി
ൽഇളവുനൽേിടയനുു
നപുതിപകുുകനതാവിടുുു
ആകോപണംോരയുങുുൾ
അറിയാതുുതിനാൽ:
പിണറായി.

സേ്ർണം
ഗര്ാം - 4,900
പവൻ - 39,200

ബംഗളുര:ുേർണാെേതലസുുാനടതുുയുധുുഭുമിയാ
കുുിഒരുവിഭാഗംനെതുുിയഅനേുമങുുൾതെയാൻ
ടൊലീസ്നെതുുിയടവെിവയപുുുിൽമുനുുുകപർമരി
ചുുു.വീടുേൾകുുുംവാഹനങുുൾകുുുംതീവയകുുുുേയംു
ടൊളുുയെികുുുേയംുടേയതുഅനേുമിേടളതെയാ
നുളുുനശുമതുുിൽ50ടൊലീസുോർകുുുപരുകകുുറുുു.
ടോവുുാഴേുരാനതുിയംുഇനുുടലപുലർടചുുയുമായി

പുലികേശിനഗർകമഖലയിടലഡിടജഹളുുിമുതൽ
ടേജിഹളുുിവടരയുളുുനപുകേശതുുായിരുനുുുഅനേു
മം.പുലികേശിനഗറിടലകൊൺനഗുസ്എംഎൽഎ
അഖണുുനശുീനിവാസമുർതുുിയുടെബനുുുടഫ
യസുബ്ുകുുിലുടെമതനിദുുനെതുുിടയനുുആകോപ
ണമായിരുനുുുസംഘർഷതുുിനുതുെകുുമിടുുടതനുുു
ബംഗളുരുസിറുുിടൊലീസ്േമുുിഷണർേമൽപനു്ു.
ടോവുുാഴേുരാനതുിഎടുുുമണികോടെഒരുസംഘംമുർ
തുുിയുടെവസതികുുുമുനുുിൽതെിചുുുകുെി.പിനുുാ
ടലഅറസു്ുുുആവശയുടപുുടു്ുഡിടജഹളുുിയിടലടൊ
ലീസ്കസുുുുഷനുമുനുുികലകുുുമടറുുരുസംഘടമതുുി.
മുർതുുിഈസമയംവീടുുിലുണുുായിരുനുുിലുു.സംഘർ
ഷംതുെരുനുുതിനിടെഅനേുമിേൾമുർതുുിയുടെവീ
െിനുതീവചുുു.ഇതിനേംകുടുതലാളുേടളതുുുേയംു
ടൊലീസിടനയംുമാധയുമനപുവർതുുടരയംുസാധാര
ണകുുാടരയുമെകുുംേണുുിൽകുുണുുവടരടയലുുാംആ
നേുമികുുുേയായിരുനുുു.ഡിസിപിയുകെതുൾടപുുടെ
ടൊലീസിടുുുയംുസവുോരയുവയുകുുിേളുടെയംുവാ
ഹനങുുൾേതുുിചുുു.മുർതുുിയുടെയംുസകോേരി
യുടെയംുവീടുആനേുമിചുുുടൊളുുയെിചുുു.ഒരുഎെി
എംതേർതുുു.രാനതുിമുഴുവനംുഡിടജഹളുുിയുധുു
കുുളമായിമാറിടയനുുുംേമൽപനു്ു.
3000കലടറകപരാണുടപകനുോൾകോംബുേളുമാ

യിതടുുുവീടുവളഞുുടതനു്ുമുർതുുി.വിവാേടഫ
യസു്ബുകു്ുകൊസുുുുുമായിതനികുുുബനുുമിടലുുനുുും
തടുുുഅകുുൗണു്ുആകോഹാകു്ുടേയതുതാടണ
നുുുംമുർതുുിയുടെബനുുു.ഇകുുാരയുതുുിൽഅകനുവ

ഷണകതുുടുസഹേരികുുുടമനുുുംഅകദുുഹം.
ബംഗളുര:ുമുൻകുടുുിതയാറാകുുിയപധുുതിയനുസരിചുുാ

ണുഅനേുമിേടളതുുിയടതനുുുവയുകുുമാടണനു്ുഅഖണുു
നശുീനിവാസമുർതുുിയുമായികുെികുുാഴേുനെതുുിയറവനയുു
മനനുുുിആർ.അകോക.ുഅവരുടെലകുുുയംനശുീനിവാസമുർ
തുുിയായിരുനുുു.സംഭവവുമായിബനുുടപുുടു്ുനപുവർതുുിചുുമു

ഴുവൻസമുഹവിരുധുുശകുുിേളുടെയംുപങു്ുഅകനുവഷണ
തുുിലുടെപുറതുുുടൊണുുുവരുടമനുുുംമനനുുുി.സംസുുാന
തുുിനുപുറതുുുനിനുുുളുുവരുടെപങുുുംഅകനുവഷികുുും.അ
നേുമംഅംഗീേരികുുാനാവിടലുുനുുുംകുറുുകുുാർടകുുതികരനെ
പെിടയടുകുുണടമനുുുംകൊൺനഗുസ,്ടജഡിഎസ്കനതാകുു
ൾആവശയുടപുുടുുു.

ബംഗളുര:ുഅനേുമങുുളു
മായിബനുുടപുുടു്ുഎ
സഡ്ിപിഐകനതാവുമു
സാമിൽപാഷഉൾടപുുടെ
200കപടരഅറസു്ുുുടേ
യതുിടുുുണു്ു.അനേുമംആ
സുനതുിതടമനുുുംകുറുുകുുാ
രിൽനിനുുുനഷുുപരിഹാ
രംഈൊകുുുടമനുുുംേർ
ണാെേസർകുുാർ.സംഭ
വതുുിൽജിലുുാമജിസക്നുെ
റു്ുതലതുുിൽഅകനുവഷ
ണംനപുഖയുാപിചുുു.സംഘ
ർഷാവസുുേണകുുിടലടു
തു്ുകേനദുുുകസനയുടെ
ആറുേമുുനിേടളയംു
നദുുതേർമകസനടയയംു
ഗരുഡേമാൻകോേടള
യംുഇവിടെവിനയുസിചുു
തായിആഭയുനുുരമനനുുുി
ബസവരാജുടോടമു.ു

200 പേ   ർ 
അ   റ   സ്്്്ി   ൽ
ജി   ല്്ാ മ   ജി   സപ്ര്േ   റ്്് 
അ   പവ്േ   ഷി   ക്്്ം

മുനുുുകപർമരിചുുു,അനേുമിേൾവീടുേൾകുുുംവാഹനങുുൾകുുുംതീവചുുു
നഷുുംഅനേുമിേളിൽനിനു്ുതിരിചുുുപിെികുുുടമനുുുേർണാെേസർകുുാർ

േകുുികണനുുുയൻ
ഭകുുണങുുളുടെആരാധിേ

മുനുുാർ:രാജമലയകുുുുസമീ
പംടപടുുിമുെിയിൽഉരുൾടൊടുു
ലിൽോണാതായസുമതി
(55),നേിയ(10),ലകുുണനശുീ
(10)എനുുിവരുടെമുതകേഹ
ങുുൾഇനുുടലേടണുുടുതുുു.
ഇകോടെ,ദുരനുുതുുിൽമരിചുു
വരുടെഎണുും55ആയി.കൊ
സു്ുുുകോർടുുതുുിനുകശഷംഇവരു
ടെസംസേ്ാരംനെതുുി.ഇനി
15കപടരകുെിേടണുുതുുാനു
ണു്ു.ഗവർുുണർആരിഫുമുഹ
മുുദുഖാനംുമുഖയുമനനുുുിപിണ
റായിവിജയനംുഇനു്ുടപടുുിമു
െിസദുുർുുശികുുും
സുമതിയുടെമുതകേഹമാ

ണുഇനുുടലആേയുംേടണുു
തുുിയത.ുഎനുുാൽ,തിരിചുുറി
യാൻലവേി.ബനുുുകുുളുടെ
യംുപരിേയകുുാരുടെയംുസ
ഹായകതുുടെയാണുതിരിചുുറി
ഞുുടതനു്ുകേവികുളംഎംഎ
ൽുുഎഎസ.്രാകജനദുുുൻുു.

കവ്ാറികൾക്്്200മീറ്്രദ്രേരിധി:
ഹരിതടര്ിബയ്്ണൽഉത്്രവ്
ഹഹകക്്രതിസ്കറ്്ചെയത്്
ടൊചുുി:ജനവാസകേനദുുു
തുുിൽുുനിനുുുളുുേവുാറിേളു
ടെദുരപരിധി200മീറുുർുുദു
രപരിധികവണടമനുുകേശീ
യഹരിതനെുിബയുുണലിടുുു
ഉതുുരവുലഹകകുുെതി
താതേുാലിേമായിസ്കറുു
ടേയതു.ുനെുിബയുുണൽുുഉതുു
രവുകോേയുംടേയതുുേവുാറി
ഉെമേൾുുനൽുുേിയഹർുുജി
യിൽുുസംസുുാനസർുുകുുാർുു
നൽുുേിയസതയുവാങമുുലം
േണകുുിടലടുതുുാണു
ലഹകകുുെതിയുടെഇെ
കുുാലസ്കറു.ു
പാലകുുാടുജിലുുയിടലഒ

രുപരാതിപരിഗണിചുുായി
രുനുുുേവുാറിേൾുുകു്ു200മീ
റുുർുുദുരപരിധിനിശുുയിചുുു

ഹരിതനെുിബയുുണൽുുഉതുുര
വിടുുത.ുപരിസുുിതിവകുപുുി
ടനമാനതുംകേടുുുടൊ
ണുുാണുനെുിബയുുണൽുു
തീരുമാനടമടുതുു
തുഎനുുായിരു
നുുുപാറമെഉെമ
േളുടെആകോപ
ണം.ഇകുുാരയുംനപു
ഥമദുഷുുുയാകോധ
ടപുുടുുതിടനതുെർുുനുുാ
ണുലഹകകുുെതിസിം
ഗിൾുുബഞു്ുസ്കറുുഅനുവ
േിചുുത.ു50മീറുുറാണുപാറമെ
േൾുുകു്ുസർുുകുുാർുുനിശുുയി
ചുുിരുനുുദുരപരിധി.
നെുിബയുുണലിടുുുഉതുുര

വുസർുുകുുാരിടുുുഅഭിനപുാ
യംകോേിചുുകശഷമലുു,സ

ർുുകുുാരിടുുുസമിതിേൾുുപ
ഠിചുുകശഷമാണു50മീറുുർുു

ദുരപരിധിഉതുുരവു
നിശുുയിചുുതുതുെ
ങുുിയോരയുങുു
ളാണുസർുുകുുാ
രിനുകവണുുി
അഡീഷണൽുു
അഡവുകുുറു്ുജന
റൽുുലഹകകുുെ

തിടയഅറിയിചുു
ത.ുഹരിതനെുിബയുുണലി

ടുുുഉതുുരവിടനതികരസ
ർുുകുുാർുുകൊെതിടയസമീപി
കുുുടമനുുുംഅകദുുഹംലഹ
കകുുെതിടയഅറിയിചുുു.
സംസുുാനടതുുലലസ

ൻുുസുളുുേവുാറിേളിൽുുഭുരിഭാ
ഗവംു200മീറുുർുുദുരപരിധിയി

ലലുുഎനുുതിനാൽുുസർുുകുുാർുു
നിലപാടുേവുാറിഉെമേൾുുകു്ു
സഹായേരമാണ.ുപരാതി
കുുാരലുു,സർുുകുുാർുുതടനുുയാ
ണുകൊെതിടയസമീപികുുു
നുുതുഎനുുതംുനശുകധുുയം.
സ്കോെനംനെതുുിപാറ

ടൊടുുികുുുനുുേവുാറിേൾുുകു്ു
200മീറുുറംു.സ്കോെനമിലുുാ
ടതയുളുുഖനനതുുിനു100
മീറുുറംുഅേലംജനവാസ
കമഖലയിൽുുഉറപുുാകുുണടമ
നുുായിരുനുുുനെുിബയുുണൽുുഉ
തുുരവ.ുനിലവിൽുു50മീറുുർുു
ദുരപരിധിയിലുളുുേവുാറി
േൾ200മീറുുറികലകുുുമാറ
ണടമനുുുവനുുാൽസം
സുുാനടതുു95ശതമാനം
പാറമെേളംുപുടുുികപുുകംു.

നെപെിസർുുകുുാരിടുുുസതയുവാങമുുലംേണകുുിടലടുതു്ു
ജനവാസകേനദുുുതുുിടലേവുാറിേളുടെദുരപരിധി50മീറുുർുുമതി

1,212
പേര്്ക്്്
കൊവിഡ്
തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാനതു്ു
1,068കപർകു്ുസമുുർകുുതുുിലുടെഉ
ൾടപുുടെ1,212കപർുുകു്ുഇനുുടല
ടൊവിഡു19സുുിരീേരിചുുു.880കപ
ർുുകോഗമുകുുരായി.ഇതിൽുു45കപരു
ടെഉറവിെംവയുകുുമലുു.കോഗംസുുിരീ
േരിചുുവരിൽുു51കപർുുവികേശരാജയു
ങുുളിൽുുനിനുുും64കപർുുഇതരസം
സുുാനങുുളിൽുുനിനുുുംവനുുവരാ
ണ.ു22ആകോഗയുനപുവർുുതുുേർുുകുുാ
ണുഇനുുടലകോഗംബാധിചുുത.ു
ോസർുുകോഡുഹരിപുരംസവുകേ

ശിഷംസുേീൻുു(53),തിരുവനനുുപു
രംമരിയപുരംസവുകേശിേനേരാജു
(50),എറണാകുളംഅയുുംപുഴസവു
കേശിനിമറിയംകുടുുി(77),ഇടുകുുി
സവുകേശിഅജിതൻുു(55),കൊടുുയം
ോരാപുുുഴസവുകേശിെി.ടേ.വാസപുു
ൻുു(89),ോസർുുകോഡുസവുകേശി
ആേംകുഞുുി(65)എനുുിവരുടെപ
രികോധനാഫലംടൊവിഡുമുലമാ
ടണനു്ുഎൻുുഐവിആലപുുുഴസുുി
രീേരിചുുു.ഇകോടെസംസുുാനതു്ു
ടൊവിഡുമരണം126ആയി.

തിരുവനനുുപുരം:പതിനാ
ലാംകേരളനിയമസഭയുടെ
ഇരുപതാംസകമുുളനംഈ
മാസം24നുവിളിചുുുകേർകുുാ
ൻഗവർുുണകോടുശുപാർുുശ
ടേയുുാൻുുമനനുുുിസഭാകോഗം
തീരുമാനിചുുു.ധനബിൽപാ
സാകുുുേയാണുമുഖയുഅജ
ൻഡ.ജുലല27നുകേരാനി
രുനുുസകമുുളനംടൊവിഡു
വയുാപനടതുുതുെർനു്ുമാറുുി
വയകുുുുേയായിരുനുുു.തുെർ
നു്ുധനബിലുുിടുുുോലാവ
ധിനീടുുിഓർഡിനൻസ്പുറ
ടപുുടുവിചുുു.

നിയമസഭ
24ന്

ബംഗള്ര്നഗരത്്ിൽനൊവ്്ാഴച്രാതത്ിഅതക്മികൾതീെിട്്വാഹനങ്്ൾ.

സർക്്ാരിന്്്അന്മതിനെത്ടർന്്്ഇന്്നെഅർധരാതത്ിയോനടമത്്്യബന്്നയോട്്്കൾകടെിയെക്്്യോകാനൊ
ര്ങ്്ിെയപ്്ൾ.യത്ോളിങ്നിയോധനം31ന്അവസാനിനച്്ങ്്ിലം്,തര്തിക്െകാൊവസ്്ൊെതിനാലം്നൊവിഡ്നിെ
തത്്്ണങ്്ള്ള്്തിനാലം്യോട്്്കൾക്്്കടെിയെക്്്യോകാന്ള്്അന്മതിഇയതവനരെഭിച്്ിര്ന്്ില്്.എറണാക്ളം
ജില്്െിനെമ്നമ്്ംഹാർബറിൽനിന്്്ള്്ദ്ശയ്ം. മന്നെല്്ി



ശപരാനമുുു:െടണുുയിൻുുടമനുു്ുശോണായി
അെചുുിടുുിരുനുുശപരാനമുുുൌൺഅണുവി
മുകുുമാകുുി. പടുുണശുതുടു ശചർുുനുു് െിെ
കുുുനുുവാർുുഡുെളിൽുുടൊവിഡുശോസി
റുുീവുറിശപുുർുുടു്ുടചയുുുെയംുഉറവിെമറിയാ
ടതടൊവിഡുശോസിറുുീവുസുുിരീെരിചുുവ
രുമായിജനങുുൾുുകു്ുസമുുർുുകുുമുണുുാവുെ
യംു ടചയതുതിടനുുു അെിസുുാനതുുിൽുു
നഗുാമപഞുുായതുുും ആശോഗയുവകുപുുും
ടോലീസംു ശചർുുനുു് പടുുണവംു ശോഗം
സുുിരീെരിചുുവാർുുഡുെളംുഅെചുുിൊൻുുജി
ലുു െലകറുുുശോടുആവേയുടപുുടുെയായിരു
നുുു. ഇതിടനുുുഅെിസുുാനതുുിൽുു ശപരാ
നമുുുൌൺപുർണമായംുവാർുുഡുഒനുുിടല
ശചനായി,വാർുുഡുആറിടലറബപുുാസ്ഭാ
ഗം,വാർുുഡു12എനുുിവെടണുുയിൻുുടമനു്ുു
ശോണായിജിലുുെലകറുുുർുുഉതുുരവുപുറ
ടപുുടുവിചുുു.തുെർുുനുു്മറുു്വാർുുഡുെളിലംു
സഹെരണആശുപനതുിജീവനകുുാർുുകുുും
ശോഗംസുുിരീെരിചുുശൊടെകുടുതൽുുനപു
ശയേങുുൾുുെടണുുയിൻുുടമനുു്ു ശോണായി
മാറുെയായിരുനുുു.എനുുാൽുു ശോഗിെളു
മായി നപുാഥമിെസമുുർുുതുുിലുളുു86ശപ
ർുുകുുായുനെതുുിയആനുുുിജൻുുപരിശോധ
നയിൽുുഎലുുാവരുടെയംുഫലംടനഗറുുീവു
ആവുെയായിരുനുുു.ഇതിടനതുെർുുനു്ുപ

ടുുണതുുിടനുുുനപുവർുുതുുനംപഴയപെിയിശല
കു്ുതിരിചുുുടോണുുുവരുനുുതിടനുുുആയയു
ഘടുുമായാണു നഗുാമപഞുുായതുു് വയുാപാര
സുുാപനങുുൾുു അണുവിമുകുുമാകുുാനു
ളുുനെപെിസവുീെരിചുുത.ുഇനുു്എലുുാവയുാ
പാരസുുാപനങുുളംുശുചീെരികുുാൻുുവയുാ
പാരിെൾുുകു്ുനിർുുശദുുേംനൽുുെി.അതിടനുുു
അെിസുുാനതുുിലാണുപടുുണതുുിടലവയുാ

പാരസുുാപനങുുൾുുവയുാപാരിെൾുുശുചീെ
രിചുുത.ുപടുുണടതുുെടണുുയിൻുുടമനു്ുുശോ
ണിൽുുനിനുു്ഒഴിവാകുുണടമനുു്ആവേയു
ടപുുടുുുളുുനഗുാമപഞുുായതുുിടനുുുഅശപകുു
ടസനെുടുുറിജിലുുെലകറുുുർുുകു്ുസമർുുപുുിചുുിടുുു
ണു്ു.വയുാപാരസുുാപനങുുൾുുതുറനുുുനപുവ
ർുുതുുികുുുനുുൊരയുതുുിൽുുഅനുുിമതീരുമാ
നടമടുശകുുണുുതുജിലുുെലകറുുുറാണ.ു
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Edited, Printed and Published by  K.S. Sasikumar, Director, on behalf of M/s.Vaartha News Network Pvt.Ltd. Editorial Team: R. Gopikrishnan (Chief Editor), E. Rudran Warrier (Executive Editor), Vol 13, Issue No. 220  RNI No. KERMAL/ 2009/ 31365 Printed at ORUMA PRINTERS & PUBLISHERS Ltd, Door No. X/536, Sreesankara Industrial Estate, Chiyyaram, Thrissur-
680026 and published from Vaartha News Network Pvt.Ltd, Room No .17/825- B21,22, Muallim Complex, Arayidathupalam, Kozhikode - 673004, Ph: 0495 2729088. Email: info@metrovaartha.com

ശോഴിശുകുടുജിലുുയിൽുുഇനുുടല 93 ശപർുുകുു്കുെി
ടൊവിഡുസുുിരീെരിചുുതായിജിലുുാടമഡികുുൽുുഓ
ഫീസർുുഅറിയിചുുു.വിശയേതുു്നിനുു്എതുുിയരണുു്
ശപർുുകുുുംഇതരസംസുുാനങുുളിൽുുനിനുു്എതുുിയ
19ശപർുുകുുുംശെസ്റിശപുുർുുടുു്ടചയതു.ുസമുുർുുകുുംവ
ഴി64ശപർുുകുുാണുശോഗംബാധിചുുത.ുഎടുു്ശപരുടെഉ
റവിെംവയുകുുമലുു.ശോർുുപുുശറഷൻുുപരിധിയിൽുു17അ
തിഥിടൊഴിലാളിെൾുുകുു്കുെിശോസിറുുീവായി.ശോ
ർുുപുുശറഷൻുു പരിധിയിൽുു സമുുർുുകുും വഴി 17 ശപ
ർുുകുുുംഉറവിെംവയുകുുമലുുാതുുആറുശപർുുകുുുംടൊ
വിഡുസുുിരീെരിചുുു.ഇശൊടെചിെിതുുയിലുളുുശോ
ഴിശുകുടുസവുശയേിെളുടെഎണുും 1142ആയി. 122
ശപർശോഗമുകുുരായി.ജിലുുയിൽുുപരിശോധിചുുനസുവ
സാംപിളുെളുടെഎണുുംഒരുലകുുംെെനുുു.ഇനുുടല

മാനതും3884നസുവസാംപിൾുുപരിശോധനയകുുു്അയ
ചുുു.ആടെ101184സാംപിളുെൾുുപരിശോധനയകുുു്
അയചുുതിൽുു95266എണുുതുുിടനുുുഫലംലഭിചുുു.ഇതി
ൽുു92701എണുുംടനഗറുുീവുആണ.ുപരിശോധനയകുുു
യചുുസാംപിളുെളിൽുു5918ശപരുടെഫലംകുെിലഭി
കുുാനുണുു്.പുതുതായിവനുു235ശപർുുഉൾുുടപുുടെആ
ടെ3230നപുവാസിെളാണുനിരീകുുണതുുിൽുുഉളുു
ത.ുഇതിൽുു613ശപർുുടൊവിഡുടെയർുുടസനുുുറുെളി
ലംു,2577ശപർുുവീടുെളിലംു,40ശപർുുആശുപനതുിയി
ലംുനിരീകുുണതുുിലാണ.ുവീടുെളിൽുുനിരീകുുണ
തുുിലുളുുവരിൽുു26ശപർുുഗർുുഭിണിെളാണ.ുഇതുവ
ടര 28575 നപുവാസിെൾുു നിരീകുുണംപുർുുതുുിയാ
കുുി.പുതുതായിവനുു433ശപർുുഉൾുുടപുുടെജിലുുയിൽുു
14578ശപർുുനിരീകുുണതുുിൽുു.ഇതുവടര81500ശപ

ർുുനിരീകുുണംപുർുുതുുിയാകുുി.പുതുതായിവനുു104
ശപർുുഉൾുുടപുുടെ1067ശപരാണുആശുപനതുിെളിൽുുനി
രീകുുണതുുിലുളുുത.ുഇതിൽുു287ശപർുുടമഡികുുൽുു
ശോടളജിലംു,161ശപർുുടൊവിഡുഫസുു്ുുറലൻുുനെുീ
റുു്ടമനുു്ു ടസനുുുറായ ശോഴിശുകുടടുുലകുുയവുീപുഗസുു്ുു
ഹൗസിലംു,132ശപർുുഎൻുു.ഐ.െിടൊവിഡുഫസുു്ുു
റലൻുു നെുീറുു്ടമനുു്ുടസനുുുറിലംു, 118ശപർുുഫശോകുു്
ടൊവിഡുഫസുു്ുുറലൻുുനെുീറുു്ടമനുു്ുടസനുുുറിലംു,140
ശപർുുഎൻുു.ഐ.െിടമഗാടൊവിഡുഫസുു്ുുറലൻുുനെുീ
റുു്ടമനുു്ുടസനുുുറിലംു,95ശപർുുമണിയുർുുനശോയയഎ
ഫുഎൽുുെിസിയിലംു,116ശപർുുഎഡബുുിയുഎചുു്എ
ഫുഎൽുുെിസിയിലംു,18ശപർുുഎൻുു.ഐ.െി-റനലി
റുു്എഫ.ുഎൽുു.െി.സിആണുനിരീകുുണതുുിലുളുുത.ു
90ശപർുുഡിസച്ാർുുജുു്ആയി.

കോഴികക്്ട്93കേര്്ക്്്കൊവിഡ്
സുരകുുാപരരഡ.ു.... നകാവിഡ്നപ്രാനട്്നോൾരാലിച്്്സേ്ാതപത്്്ദിവത്്ിന്്്മ്നന്്ടിയായിനോഴിനക്്ട്നവസ്്്്്ഹിലവിപക്ംമമതാവിയിലവടന്്റിനഹഴസ്ലര
നരഡ്-വിമിതു്ുഷാൽ

ശോഴിശകുുടു:ടമഡികുുൽുുശോ
ടളജിടലഇഎൻെിവിഭാഗതുുി
ടലഐസിെയുനവീെരണതുുി
ടനുുുഭാഗമായിഎയർുുെണുുീഷ
ൻുുശോഴിശകുുടുആസുുുുർുുമിംസ്
ശോസപ്ിറുുൽുുവാങുുിനൽുുെി.
ആസുുുുർുുമിംസ്ബിസിനസ്ടഡ
വലപുു്െടമനുു്ു മാടനജർുു നസീറി
ൽുുനിനുുുംടമഡികുുൽുുശോടള
ജുനപുിൻുുസിപുുാൾുുശോ.വി.ആ
ർുു.രാശജനദുുുൻുുഏറുുുവാങുുി.ചെ
ങുുിൽുുശോ.അശോെൻുുകുറുുി
യിൽുു,ശോ.ടെ.പി. സുനിൽുു
കുമാർുു,രാംജിതു്ുഎനുുിവർുുപ
ടങുുടുതുുു.

നമഡിക്്ല്്നോനെജിനലഇഎൻടിവിഭാഗത്്ിനലഐസിയ്വിനലക്്്ആസ്്്്ര്്മിംസ്നോസര്ിറ്്
ല്്എസിവലക്ന്്്

മമഡിക്്ൽ്്പോമളജ്
ഐസിയ്വിപലക്്്
എസിനൽ്്കി

മശഞുുരി:ശെരളയുനാനിടമഡികുുൽുുഅശോ
സിശയഷടനുുുആഭിമുഖയുതുുിൽുുശെരളയുറാന
സ് യുനാനി ശോസപ്ിറുുലംു മശഞുുരി ടെയ
ർുുടവൽുുയുനാനിശോസപ്ിറുുൽുു&ടവൽുുനസ്
ടസനുുുറംുസംയുകുുമായിമശഞുുരിനഗരസഭയു
മായിസഹെരിചുുുസൗജനയുയുനാനിനപുതിശോ
ധമരുനു്ുവിതരണംആരംഭിചുുു.മശഞുുരിനഗര
സഭൊരയുാലയതുുിൽുുനെനുുചെങുുിൽുുമുൻുുസി
പുുൽുുടചയർുുശപഴെുസൻുുവിഎംസുറബയറവ
സ്ടചയർുുമാൻുുവി പിഫിശോസിനുമരുനുു്ന

ൽുുെിഉദഘുാെനംനിർുുവഹിചുുു.മുൻുുസിപുുൽുുടസ
നെുടുുറിസതീഷ്കുമാർുു,ആശോഗയുസുുുുാനുുുിംഗെുമുു
റുുിടചയർുുശപഴെുസൻുുഅഡവു.ബീനശോസഫ,ുൌ
ൺുുസിലർുുമാരായമരുനുുൻുുമുഹമുുദ,ുസാബിറ
കുരികുുൾുു,മശഞുുരിഗവ.യുനാനിടമഡികുുൽുു
ഓഫീസർുുശോ.സയുുിദുമുജീബുറഹുുാൻുുശോ.ഷ
നീബുസിഎചുു്,ശോ.യുനുസ്സവുാലിഹ്കുരി
കുുൾുു,ശോ.സിയാദ,ുഷബീർുുപയുുനാട,ുമർുുകുുസ്
യുനാനിടമഡികുുൽുുശോളജിടലവിയയുാർുുതുുിെ
ളായമുനവുുിർുുസിപിനപുസംഗിചുുു.

മശഞുുരി :വിവായമായഇഐ
എ2020െരടുവിജുുാപനംപി
ൻുുവലികുുണടമനു്ു െലാ സാ
ഹിതയുസാംസെ്ൊരിെനപുതിമാ
സസംവായശവയിയായവിഷൻുു
മശഞുുരിവാർുുഷിെസശമുുളനം
ആവേയുടപുുടുുു.രാനതുിയാനതുാദു
രിതംരുകുുമായമശഞുുരിയിൽുു
ടെഎസ്ആർുുെിസിശസുുുുഷൻുു

മാസുുുുർുുഓഫീസ്ഉെൻുുനപുവർുുതുു
നംആരംഭികുുണടമനുുുംശോ
ഗം ആവേയുടപുുടുുു. ടോവിഡു
വയുാപനസാഹചരയുതുുിൽുുസാ
മുഹിെ മാധയുമതുുിലുടെ നെ
നുുസശമുുളനതുുിൽുുബാബുസു
ശരനദുുുൻുുറിശപുുർുുടു്ുഅവതരിപുുി
ചുുു.എൻുുമുഹമുുദുനപുസംഗിചുുു.
ഭാരവാഹിെളായി വി ശവണു

ശോപാൽുു(നപുസിഡനു്ുു),ഇഎം
നാരായണൻുു, ബാബു മാണി
ശകുുതു്ു(റവസ്നപുസിഡനുുുു
മാർുു), ഉണുുികുഷണ്ൻുു മംഗല
ശേരി(ടസനെുടുുറി),ബാബുസു
ശരനദുുുൻുു,രവീനദുുുൻുുഇ,രാധാകു
ഷണ്ൻുുടെ(ശോടസനെുടുുറിമാ
ർുു),എേങുുരൻുു(നെുഷറർുു)എനുുി
വടരടതരടഞുുടുതുുു.

ഇഐഎ2020േിന്്വലിക്്ണമമന്്്

യ്നാനിമ്േതിപോധമര്ന്്്വിതരണം

രക്്ാപ്പവർ്്ത്്കകര
ആദരിച്്്
മശഞുുരി:നപുളയമുടുനുരുകുു
തുുിനായി ജിലുുാ ഭരണകുെം
എതുുിചുുശോടുുിടലരകുുാനപുവ
ർുുതുുെടര ഏറനാടു തഹസി
ൽുുയാർുുടെ. ശയവെിഉപഹാരം
നൽുുെിആയരിചുുു.അരീശകുുട,ു
മുർുുകുുനാടു,എെവണുു,െിഴുപ
റമുു്,ഊർുുങുുാടുുിരിഎനുുീസുു
ലങുുളിശലകുു് അഞുു് ശോടുുും
25മൽുുസയുടൊഴിലാളിെടളയു
മാണുജിലുുാഭരണകുെംഎതുുി
ചുുത.ുഎനുുാൽുുചാലിയാറിടലജ
ലനിരപുു്കുറഞുുശൊടെഇവ
രുടെ ശസവനം ആവേയുമായി
വനുുിലുു. ടഡപയുുടുുി തഹസി
ൽുുയാർുുമാരായ എം മുകുദുുൻുു,
പിരാജശോപാലൻുു,അരീശകുു
ടുവിശലുുജുഓഫീസർുുസതീഷ്കു
മാർുു, ടെ. അലിഅകബുർുു പ
ടങുുടുതുുു.

കകത്്ാങ്്്
ഫണ്്്കകമാറി
മശഞുുരി:എൻുുനഫുീശയേീയടച
യർുുമാൻുുഅലവിെകുുാെൻുുചി
െിതുുാസഹായ ഫണുുിശലകുു്
ശെരളവാടുുർുുഅശൊറിറുുിസുുുുാ
ഫുഅശോസിശയഷൻുുജിലുുാെ
മുുറുുി റെതുുാങുു് പദുുതിയി
ലുടെസവുരുപിചുുതുെറെമാ
റി.ഡിവിഷൻുുഎകെുസിെയുുടുുീവു
എഞുുിനീയർുുസുശരഷ്ബാബു
വാണുകുടംുബസഹായെമുു
റുുി ടസനെുടുുറിബംഗാളതുു്കു
ഞുുിമുഹമുുയിനുറെമാറിയ
ത.ു വി അബുുുൽുുബഷീർുു, ടെ.
എംനപുയീപകുുമാർുു,പിസിഹം
സ,എംജയനപുൊശ,ുപി.അബുുു
ൾുുഖായർുു,ടെ.യീപ,ുവി.അബുുു
ൾുുബഷീർുുപടങുുടുതുുു.

മശഞുുരി:മലപുുുറതുുിടനുുുമലശോരശമഖ
ലെൾുുകുു്നപുൊേംപരതുുാൻുുഎളങുുുർുു
220ടെവിസബുശസുുുുഷൻുുയാഥാർുുഥയുമാ
കുനുുു.ജിലുുയിടലമുനുുാമടുതു220ടെ
വിസബെുശസുുുുഷനാണുഈമാസം17നുവി
ഡിശോ ശോഫറൻുുസിലുടെമുഖയുമനനുുുി
ഉദഘുാെനംടചയുുുനുുത.ുവീഡിശോശോ
ൺുുഫറൻുുസിലുടെയുളുു ഉദഘുാെന ചെ
ങുുിൽുുമനനുുുിഎംഎംമണിഅധയുകുുത
വഹികുുും.പി ടെകുഞുുാലികുടുുിഎം 
പി,എംഉമുുർുുഎംഎൽുുഎ,നതുിതലപ

ഞുുായതുു്ജനനപുതിനിധിെൾുുപടങുുടു
കുുും. 36 ശോെി രുപ ടചലവിൽുു നെുാ
ൻുുസന്ഗുിഡു 2.0പദുുതിയുടെ ഭാഗമായാ
ണുസബെുശസുുുുഷൻുുനിർുുമുുാണംപുർുുതുുി
യാകുുിയത.ു
ആധുനിെ സാശങുുതിെ വിയയുെൾുു ഉപ
ശോഗടപുുടുതുുിപുർുുതുുിയാകുുിയഈ 
സബെുശസുുുുഷൻുുവിദുരനിയനനുുുണംസാ
ധയുമാകംുവിധംപുർുുണുുമായംുഓശടുുശമ
റുുഡുആണ.ുതുകുുലശുങുടുപഞുുായതുുി
ടലഎളങുുുർുുടചറാങുുുതുു്എനുുസുുല

തുു് സുുാപിചുുിടുുുളുു സബെുശസുുുുഷനിശല
കുു്റവയയുുതിഎതുുുനുുതുമാെകുുതുുറ
-അരീശുകുടു220ടെവിറലനിലാണ.ു
100 എം വി എ ശേഷിയുളുു രണുു്
220/110ടെവിനെുാൻുുസെ്ശോർുുമറുെളംു
12.5എംവിഎശേഷിയുളുുരണുു്110/11
ടെവിനെുാൻുുസെ്ശോർുുമറുെളുമാണുഇവി
ടെയുളുുത.ുമലപുുുറം,മശുഞുരി,നിലമുുു
ർുു,എെകുുരഎനുുീസബെുശസുുുുഷനുെളിശല
കുുാണു ഇവിടെനിനുുുളുു 110 ടെ വി
റലനുെൾുുഎതുുിശചുുരുനുുത.ു

എളങ്്്ർ്്220മകവിസബപ്സ്്്്ഷന്്
യാഥാർ്്ത്്യ്മാക്ന്്്

കുറുുുയാെി:താമരശേരിചുരംശോഡുഇെകുുിടെത
െസടപുുടുനുുതുൊരണംപനെുംതളംചുരംശോഡു
വഴിയാണുഏറിയവാഹനങുുളംുെെനുുുശോ
കുനുുത.ു വയനാടുമായംു, െർണാെെയിടല
റമസുർബാംഗളുുർമുതലായനപുധാനപടുുണ
ങുുളുമായംു,തമിഴെുനാടുുിടലഗുഡലുുുർ,ഊടുുിശമ
ഖലയുമായംു,ബധുുടപുുൊനുളുുസഞുുാരശോ
ഗയുമായനപുധാനചുരംശോഡുെളാണുപനെുംത
ളംചുരംശോഡംു,താമരശേരിചുരംശോഡംു.ഇ
തിൽഏടതങുുിലുടോനു്ുതെസടപുുടുശപുുൾഅ
നുുർസംസുുാന യാനതുെൾകുു് ഗുരുതരമായ
സത്ംഭനങുുളാണുഉണുുാവുനുുത.ുഇതിൽഏടറ
െഷുുംപനെുംതളംശോഡിടനുുുൊരയുമാണ.ുതനനുുു
നപുധാനമായഈ ശോഡിനുനയുായമായംു ലഭി

ശകുുണുുമിതമായപരിരകുുശോ,വിൊസശോഇ
തുവടരലഭിചുുിടുുിലുുഎനുുതുടെടുുിപുുികുുുനുുഒരു
സതയുമാണ.ുടോതുമരാമതുു്വകുപുുിൽനിനുു്
ശോഡുനിർമാണതുുിനംു,ചുരംശോഡുവിെസ
നതുുിനംുലഭികുുുനുുസവുാഭാവിെഫണുു്ടോ
ണു്ുമാനതുംപനെുംതളംചുരംശോഡിനുൊശോചി
തമായിവിെസികുുാൻെഴിയിലുു.അതിനാൽപ
നെുംതളംശോഡുവിെസനതുുിനുവിേയമായഡി
പിആർതയുുാറാകുുി നപുശതുയെപദുുതിആവി
ഷെ്രിചു്ുആവേയുമായഫണു്ുഅനുവയിചുുുഅെി
യനുുിരമായ നെപെിെൾ സവുീെരികുുാൻ സർ
കുുാർശനരിടുു്തയുുാറാെണടമനുു്ശോഴിശുകുടു
ജിലുുപഞുുായതു്ുയ.ുഡി.എഫുപാർടുുിലീഡർഅ
ഹമുുദുപുനുുകുുൽആവേയുടപടുുു.

തിരുരങുുാെി:ശോടടുാുർവാഹ
നവകുപുുിടനുുു ശോഷയുൽ മീ
ഡിയ നപുവർതുുനംതരംഗമാ
കുനുുു.ഒറുുയിവസംടോണുു്10
ലകുുതുുിശലടറശപരാണുശോ
ടടുാുർവാഹനവകുപുുിടനുുുമഴ
കുുാലശോഡുസുരകുുടയകു
റിചുുുളുുറഹശനുോശപുുനിംഗു
മുനുുറിയിപുു്വീഡിശോെണുു
ത.ുടവളുുംടെടുുിനിൽകുുുനുു
ശോഡിലുടെ വാഹനം ഓെി
കുുുശുപുൾ വാഹനതുുിടനുുു
െൺശനുോൾപുർണുുമായംുന
ഷുുമാകുനുു അപെെെരമായ
നപുതിഭാസം ലളിതമായ ഭാഷ
യിൽസാധാരണറനുഡവർമാ
ർകുു്മനസിലാകുനുുരീതിയി
ൽ വീഡിശോയുടെ സഹായ
ശുതുടെഅവതരിപുുിചുുതുഎ
ടറ താൽപരയുശുതുടെയാണു
ആളുെൾടഷയർടചയതുത.ു
ശോടടുാുർ ടവഹികുുിൾ ഇൻ
സട്പകറുുുർമാരായ.യിലീപുകു
മാർ,അരുൺകുമാർ,നജീബു
എനുുിവരംു,സി-ഡിറുുിടലസു

ധീറംുശചർനുുാണുഅെവുാശപുു
നിംഗുവീഡിശോതയുുാറാകുുി
യത.ുശോടടുാുർ വാഹന വകു
പുുിടനുുു അറിയിപുുുെളംു ശോ
ഡുസുരകുുാ സശദുുേങുുളംു
ശോഡുനിയമങുുളംുടോതുജ
നങുുളിശലടകുുതുുികുുാൻ ല
കുുുയമിടുു് ശോകുഡൗൺൊല
തുുാണുവകുപുു് മീഡിയ ടസ
ൽ രുപീെരിചുു് നപുവർതുുനം
ഊർജിതടപുുടുതുുിയത.ുവാഹ
നഉപശോഗതുുിടലടതറുുായ
നപുവണതെടള നിേിതമായി
വിമർേികുുുനുു ശനുോളുെളംു,
ലളിതമായിസാധാരണകുുാര
നുമനസിലാകുനുുഭാഷയിലു
ളുുആധിൊരിെമായബശുോ
ഗുെളംു, വീഡിശോെളംു ചു
രുങുുിയൊലംടോണുു്ഏടറ
നേുദുുപിെിചുുുപറുുിയിടുുുളുുതു
ടോണുു്തടനുുപലസമുഹമാ
ധയുമങുുളംു, മാധയുമങുുളംു വ
കുപുുിടനുുുശോസുുുുുെടളഏടറ
താൽപരയുശുതുടെയാണുടഷ
യർ ടചയുുുനുുത.ുവകുപുുിടനുുു

അറിയിപുുുെൾകുുും, ശോഡു
സുരകുുാഅറിയിപുുുെൾകുുും
പുറശമടൊവിഡുശോധവൽ
കുുരണ വീഡിശോെളംു വള
ടരനേുദുുശനെിയവയിൽടപടു
നുുു.മലപുുുറംഭാഷയിൽടൊ
വിഡു ശോധവൽകുുരണ വീ
ഡിശോആയ "ശോ ടോശോ
ണ ശോ" ഏറുുവംു കുടുതൽ
ആളുെൾ െണുു ശോധവൽ
കുുരണ വീഡിശോ ആ
ണ.ുടൊവിഡുൊലതുു്ശോഡു
സുരകുുാപരിേീലനപരിപാ
െിെൾ സാധയുമലുുാടത വനുു
ശപുുഴാണുഡിപുുാർടുു്ടമനുു്ുസാ
മുഹിെ മാധയുമങുുളുടെ സാ
ധയുതശതെിയടതനുു്ശോടടുാുർ
വാഹന വകുപുുിടല മീഡിയാ
നപുവർതുുനങുുൾകുു് ജിലുുയി
ൽശനതുതവുംനൽകുനുുഎൻ
ശോഴസുട്മനുു്ുജിലുുാആർെിഒ
െിജിശോകുലംുമലപുുുറംശോ
ടടുാുർടവഹികുുിൾഇൻസട്പ
കറുുുർ യിലീപകുുമാറംു പറ
ഞുുു.

ശോഴിശുകുട:ു തിരുവമുുാെി
ടപാലീസ് ശസുുുുഷനിടല എസെ്
ഐകുു്ടൊവിഡുസുുിരീെരി
ചുുു. എസ.്ഐകുു് ടൊവിഡു
സുുിരീെരിചുുശൊടെഇശദുുഹവു
മായിബധുുടപുുടുു മുപുുശൊളം
ടപാലീസുൊർ നിരീകുുണ
തുുിൽ ശോശവണുുി വരംു. എ
സ.്ഐയുടെ ശോഗ ഉറവിെം
വയുകുുമലുു.നാൽപശൊളംശപർ
കുു്പരിശോധനനെതുുിയതി
ലാണുഎസ.്ഐകു്ുടൊവിഡു
സുുിരീെരിചുുത.ുമറുുുസുുലങുുളി
ൽുുനിനു്ുടപാലീസുൊടരഇവി
ശെകുു് അധിെ ഡയുുടുുികുു് നി
ശോഗികുുും.ഇതിനിടെറനുഡ

വർുുകു്ുടോവിഡുസുുിരീെരിചുു
തിടനതുെർുുനുു് ശോഴിശുകുടു
വിജിലൻുുസ്ആനുു്ുറുആനുുുിെ
റപഷുൻ ബയുുശോയുടെ ഓഫീ
സംു അെചുുു. വിജിലൻസ്
റനുഡവർകു്ുടൊവിഡുസുുിരീ
െരിചുുശൊടെ ഇശദുുഹവുമായി
ബധുുടപുുടുു വിജിലൻസ് ഡി.
റവ.എസ.്പിഅെകുുംഅഞു്ു
ഉശയുയാഗസുുശോടു നിരീകുുണ
തുുിൽശോവാൻആവേയുടപുു
ടുുിടുുുണു്ു.ഇയാൾകു്ുഎവിടെനി
നുുാണുശോഗംവനുുടതനുു്വയു
കുുമലുു.അണുനേീെരണതുുി
നായാണു ഓഫീസ് താൽകുുാ
ലിെമായിഅെചുുിടുുത.ു

തിര്വമ്്ാടികപാലീസ്സ്പ്റ്ഷനികല
എസ്ഐക്്്കൊവിഡ്

തരംഗമായിപോമട്്ാർവാഹന
വക്പ്്ിമ്്്വീഡിപോ

ച്രംപോഡ്സർക്്ാർആവശ്യമായ
നടേടികളസ്വീകരിക്്ണമമന്്്

അടച്്ിട്്പേരാമ്പ്്ടൗൺഅണ്വിമ്ക്്മാക്്ി

നരരാപപ്്്ടൗൺഅണ്വിമ്ക്്മാക്്്ന്്്

െ്ശപരാനമുുു:റബകുുിൽുുെെതുുുെയായിരു
നുുഒൻുുപതുെിശോനഗുാംെഞുുാവുമായിമു
നു്ുയുവാകുുടളശപരാനമുുുഎകെുറസസ്സ
ർുുകുുിൾുു പാർുുടുുിയംു ശോഴിശകുുടു എകെു
റസസ്ഇനുുുലിജൻുുസ്ബയുുശോയംുസംയു
കുുപരിശോധനയിൽുുെസുുുുഡിയിൽുുഎടു
തുുു.ആനധുുുനപുശയേിൽുുനിനുുുംശെരളതുുി
ശലകു്ുൊർുുമാർുുഗംെെതുുിരഹസയുശെനദുുു
തുുിശലകു്ു മാറുുുനുുതിനിെയിലാണു ശപരാ
നമുുുഎകെുറസസ്സർുുകുുിൾുുഇൻുുസപ്കറുുുർുു
സി.േരതു്ുബാബുവിടനുുുശനതുതവുതുുിലു
ളുുസംഘംഇവടരപിെികുടുനുുത.ുശോഴി
ശകുുടു എകെുറസസ് െമുുീഷണറുടെ സെ്
െവുാഡുഅംഗമായഷിജുശോനുലഭിചുുരഹ
സയുവിവരതുുിടനുുുഅെിസുുാനതുുിലാണു
ഇവടര പിെികുൊനായത.ു ടോയിലാണുുി
മുൊെിചിങുുപുരംസവുശയേിെളായഉണുുിയ
തു്ുെണുുിഅൻുുസാലിയയിൽുുഷാമിൽുുമു
ഹമുുദ(ു28),ടചറുശോടു്ുസി. മുഹമുുദ(ു41),
അമുുചുുൊടുുിൽുുഷബീർുു(24)എനുുിവരാണു
അറസുുുുിലായത.ുഇവരിൽുുനിനു്ുരണു്ുവലി
യബാഗുെളിലംുഒരുപുുാസുുുുികുചാകുുിലംു
നിറചുുനിലയിലാണുഇനുുടലരാനതുിെഞുുാ
വുപിെികുെിയത.ുഇവർുുടൊണുുിെെതുുാൻുു

ഉപശോഗിചുുടെഎ
ൽുു56െയുു9263നമുു
ർുുബുളുുറുുുംെസുുുുഡി
യിൽുുഎടുതുുിടുുുണു്ു.
ശോഴിശകുുടു നഗര
തുുിലംു മറു്ു സമീപ
നഗരങുുളിലംു െ
ഞുുാവു വിതരണം
ടചയുുുനുു സംഘ
തുുിടല െണുുിെളാ
ണു അറസുുുുിലായവ
ടരനു്ുസർുുകുുിൾുുഇ
ൻുുസപ്കറുുുർുു പറ
ഞുുു.നപുതിെളിൽുുഒ
രാൾുുആനധുുുവിജയ
വാഡയിൽുുെചുുവെം
നെതുുുനുുയാളാണ.ു
വിജയവാഡയിൽുുനിനു്ുഒരുലകുുംരുപകു്ു
വാങുുിയതാടണനു്ുപറയുനുുെഞുുാവിനു
ശെരളവിപണിയിൽുുലകുുങുുൾുുവിലവരംു.
ശോഴിശകുുടുഇനുുുലിജൻുുസ്ഇൻുുസപ്കറുുുർുു
നപുജിതു്ു,എകെുറസസ്െമുുീഷണറുടെസെ്
െവുാഡുഅംഗംെി.ഷിജുശോൻുു,ശപരാനമുുുഎ
കെുറസസ് നപുിവനുുുീവുഓഫീസർുുടെ.ടെ.

ബാബുരാജ,ുനപുിവനുുുീവുഓഫീസർുുഎൻുു.അ
ജയകുമാർുു,ഇനുുുലിജൻുുസ്നപുിവനുുുീവുഓഫീ
സർുുമാരായവി.നപുജിതു്ു,ചനദുുുൻുുകുഴിചുുാ
ലിൽുു,സിവിൽുുഎകെുറസസ്ഓഫീസർുുസി.
ടെ.നേുീജിതു്ുഎനുുിവർുുടറയഡുിൽുുപടങുു
ടുതുുു.അറസു്ുുുടചയതുനപുതിെടളടോയി
ലാണുുിശോെതിയിൽുുഹാജരാകുുി.

കകഎസ്ആർടിസിയ്ംകാറ്ംക്ട്്ിയിടിച്്്നാല്പപർക്്്പര്ക്്്
തിരുരങുുാെി:ശയേീയപാതെകുുാടുെരി
മുുിൽഷിഫറുുു്ൊറംുടെഎസആ്ർെിസി
യംുകുടുുിയിെിചുു്ൊർയാനതുകുുാരായകു
ടംുബതുുിടലനാലുശപർകുു്പരുകുു്.വയ
നാടു െബുുകുുാടു സവുശയേി പഠികുുൽ െ
ണുുിനാസർ48,ഭാരയുനർഷ38,മെൾറ

സാന18,നാസറിടനുുുസശോയരിപുനതു
ൻഅമീർഅംജദു22,എനുുിവർകുുാണു
പരിശകുുറുുത.ുപരിശകുുറുുവടരതിരുരങുുാ
െിസവുൊരയുആശുപനതുിയിൽ നപുശവേി
പുുിചുുു.
നാസറംുകുടംുബവംുമകുുടളഎൻനെുൻ

സ്ശോചുുിങുുിനുശചർകുുുനുുതിനുശവണുുി
വയനാടുനിനുു്ശോടുുകുുലിശലകുു്ശോകു
ശുപുഴാണു ശോഴിശുകുടു ഭാഗശുതുകുു്
ശോകുനുുടെഎസആ്ർെിസിഇെിചുുതു.
ഇനുുടലറവകുശനുുരംനാലുമണിശോ
ടെയായിരുനുുുസംഭവം.

കഞ്്ാവ്മായിമ്ന്്്യ്വാക്്ള്്അറസ്്്്ിൽ

കഞ്്ാവ്അറസ്്്്ിലായപര്തികൾഅനവ്േഷണസംഘത്്ിനവാപ്്ം

പിൻവാതിൽനിയമനം
തടയണകമന്്്
തിരുരങുുാെി:നഗരസഭയിൽഒ
ഴിവുവരുനുുപതിമുനു്ുശുചീെ
രണടൊഴിലാളിെടളെരാറെി
സുുാനതുുിൽനിയമികുുുനുുതി
ൽനഗരസഭയുടെപിൻവാതി
ൽനിയമനനീകുുംതെയണടമ
നു്ുഐഎൻ.എൽതിരുരങുുാ
െി നഗരസഭെമുുിറുുിആവേയു
ടപുുടുുു. എംശലുുയടുമനുു്ു എ
കസുശ്ചൻജിൽനിനുുുംനൽെി
യപടുുിെയിൽഉൾടപുുൊതുുന
ഗരസഭയിടലെരാർൊലവധി
െഴിഞുു മുനുുാളുെടളയാണു
ശോെതിഉതുുരവിനുുുടെമറവിൽ
ഇനുുുെർവയുുലിസുുുുിൽനഗരസഭഉ
ൾടപുുടുതുുിനിയമനനീകുുംന
െതുുുനുുത.ുഇതിടനതിരായിന
ഗരസഭശോഗതുുിൽനപുതിപ
കുുഅംഗങുുൾശരഖാമുലംവി
ശോജിപുു്അറിയിടചുുങുുിലംുന
ഗരസഭഭരണസമിതിഅവഗ
ണികുുുെയായിരുടനുുനുുും
ഐ.എൻ.എൽപഞുുായതു്ുെ
മുുിറുുികുറുുടപുുടുതുുി.ആപുുടവ
നുുിയുർഅധയുകുുതവഹിചുുു.

കകാവിഡ്:സമ്്ർക്്
പട്്ികതയ്്ാറാക്്ി
ബാലുശേരി : ബാലുശേരി പ
ഞുുായതുുിൽമുനുുുവാർഡുെ
ളിലായിആറുശപർകു്ുടൊവി
ഡു ശോസിറുുീവു സുുിരീെരിചുു
തായിആശോഗയുവകുപുു്അറി
യിചുുു.ശോഗംസുുിരീെരിചുുവരു
മായിയുളുുവരുടെ നപുാഥമിെ
സമുുർകുുപടുുിെതയുുാറാകുുിയി
ടുുുണു്ു.എനുുാൽആറാംവാർഡി
ൽ റസനിെ ഉശയുോഗസുുൻ
നിരീകുുണതുുിലായിരുനുുതി
നാൽആരുമായംുസമുുർകുും
പുലർതുുിയിടുുിലുു. പനായിയി
ലംുതതുുമുുതുുുംസമുുർകുുപ
ടുുിെകുടുതലായതിനാൽഈ 
നപുശയേങുുൾവരംുയിവസങുുളി
ൽെടണുുയൻുടമനു്ുുശോണുെ
ളായിനപുഖയുാപിശചുുകുുും.

കിടക്്കള്ം
തലയണകള്ംനൽകി
തലശേരി:നഗരസഭയുടെടൊ
വിഡുചിെിതുുാ ശെനദുുുതുുിശല
കു്ു ഔഷധ വയുാപാരിെളുടെ
സംഘെനയായഎ.ടെ.സി.ഡി.
എതലശേരിഘെെംെിെകുുെ
ളംുതലയണെളംുസാനിററുു
സറംുനൽെി.നഗരസഭാടചയ
ർമാൻസി.ടെ രശമേൻഏറുുു
വാങുുി.75െിെകുുെളംു,75തല
യണെളംു,120ബി.ഒ.െിസാനി
ററുുസറുെളുമാണു ഏൽപിചുു
ത.ുസംഘെനയുടെജിലുുാെമുുി
റുുിഅംഗങുുളായബഷീർപളുുി
യതു്ു,പി.പിെനെരാജ,ുനാസ
ർനരിപുുറുു,മുഹമുുദുഫസൽഎ
നുുിവർശചർനുുാണുനഗരസഭാ
ടചയർമാടനഏൽപിചുുത.ു
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േരിപോധനഫേം
കനഗറൃൃീവൃ
െയേൃമംഗലം:കേരിഞൃൃനതൃൃ്
ആനൃൃൃിജൻ േരിപോധന നട
തൃൃിയ 59 പേരൃപടയംൃ ഫലം
കനഗറൃൃീവ.ൃമതൃൃൃയബനൃൃനകോ
ഴിലാളിെൾ,കോലീസ,്ഓപടൃൃ
കോഴിലാളിെൾ, േഞൃൃായതൃൃ്
അംഗങൃൃൾ,േഞൃൃായതൃൃ്ജീവ
നകൃൃാർ, സനൃൃദൃൃ സംഘടനാ
തേൃവർതൃൃെർ, ഗർഭിണിെൾ
തൃടങൃൃിവിവിധകൃൃസൃൃൃൃറൃെളിൽ
ഉളൃൃവകരയാണൃ േരിപോധന
കൃൃ് വിപധയമാകൃൃിയത.ൃ ആശ
തേൃവർതൃൃെർ,െടയൃടമെൾ,ഓ
പടൃൃ കോഴിലാളിെൾ, ആപോ
ഗയൃവകൃപൃ്ൃജീവനകൃൃാർതൃടങൃൃി
യവർേരിപോധിചൃൃവരിൽഉൾ
കപൃൃടൃനൃൃൃ.കേരിഞൃൃനംസാമൃ
ഹയൃആപോഗയൃപെതനൃൃൃതൃൃിലാണൃ
കൊവിഡൃകടസൃൃ്ൃൃനടതൃൃൃനൃൃത.ൃ
മാധയൃമ തേൃവർതൃൃെർ ഉൾകപൃൃ
കടയൃളൃൃവിവിധവിഭാഗങൃൃൾ
കൃൃൃളൃൃആൻറിജൻകടസൃ്ൃൃൃഉടൻ
നടകൃൃൃം. കേരിഞൃൃനം സാമൃ
ഹയൃആപോഗയൃ പെതനൃൃൃംസൃതേൃ
ണൃ്ൃപോ.സാനൃ.എം.േരപമശവൃ
രൻ,കഹൽതൃ്ൃസൃപൃൃർകവസ
ർപോേി,പോ.സജീവൻ,കഹ
ൽതൃൃ്ഇൻസക്േകറൃൃൃർേി.ബി.
രജീഷ,്ജൃനിയർകഹൽതൃൃ്ഇ
ൻസക്േകറൃൃൃർഅഖിലതൃടങൃൃി
യവരൃകട പനതൃതവൃതൃൃിലാണൃ
േരിപോധനനടതൃൃൃനൃൃത.ൃ
ൊേകൃൃൃടിമാർൃൃകൃൃറൃൃിൽ
നിയടൃതൃൃണം
ചാലകൃൃൃടി:ചാലകൃൃൃടിമാർൃൃകൃൃറൃ്ൃ
വീണൃൃൃംഅതിനിയതനൃൃൃണപമഖ
ല.കൊരടൃൃിേഞൃൃായതൃ്ൃഒനൃൃൃം,
േകോൻൃൃേതംൃ വാർൃൃഡൃെളംൃ
അതി നിയതനൃൃൃണ പമഖലയാ
കൃൃി.കൊമൃൃടിപറഷൻൃൃകൊതൃൃ
വയൃാോരപെതനൃൃൃതൃൃികലചൃമടൃൃൃ
കോഴിലാളിയൃകടസമൃൃർൃൃകൃൃേ
ടൃൃിെകയതൃടർൃൃനൃൃാണൃനാഗരസ
ഭയികല 19, കൊരടൃൃി േഞൃൃായ
തൃൃ് ഒനൃൃൃം, േകോൻൃൃേതൃ വാ
ർൃൃഡൃെളംൃ അതി നിയതനൃൃൃണ
പമഖലയാകൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃത.ൃ
ോേകൃൃാടൃ
81പേർൃൃകൃൃ്കൊവിഡൃ
ോലകൃൃാടൃ:ജിലൃൃയിൽൃൃഇനൃൃകല
മലപൃൃൃറം,തൃശൃർൃൃസവൃപേശിെൾൃൃ
ഉൾൃൃകപൃൃകട81പേർൃൃകൃൃ്കൊവി
ഡൃ19സൃൃിരീെരിചൃൃൃ.ഇതിൽൃൃസ
മൃൃർൃൃകൃൃതൃൃിലൃകടപോഗബാധഉ
ണൃൃായ58പേർൃൃ,ഇതരസംസൃൃാ
നങൃൃളിൽൃൃനിനൃൃ്വനൃൃ3പേർൃൃ,
വിവിധരാജയൃങൃൃളിൽൃൃനിനൃൃ്വ
നൃൃ 6 പേർൃൃ, ഉറവിടംഅറിയാ
തൃൃപോഗബാധഉണൃൃായ10പേ
ർൃൃ,2ആപോഗയൃതേൃവർൃൃതൃൃെർൃൃ,2
കോലീസൃൊർൃൃ എനൃൃിവർൃൃ ഉ
ൾൃൃകപൃൃടംൃ. 86 പേർൃൃകൃൃ് പോഗമൃ
കൃൃിയൃമൃണൃ്ൃ.ഇപോകടജിലൃൃയി
ൽൃൃചിെിതൃൃയിലൃളൃൃവരൃകടഎ
ണൃൃം725ആയി.കൃടാകതരണൃൃ്
ആപോഗയൃതേൃവർൃൃതൃൃെർൃൃകൃൃൃംര
ണൃ്ൃകോലീസൃൊർൃൃകൃൃൃംപോഗം
സൃൃിരീെരിചൃൃിടൃൃൃണൃൃ്.ോലകൃൃാടൃ
ഗവ.കമഡികൃൃൽൃൃ പൊപളജികല
ജീവനകൃൃാരനായ െടമൃൃഴിപൃൃൃ
റം സവൃപേശി (35), ആംബൃല
ൻൃൃസ്കതൃഡവറായെഞൃൃിപകൃൃ
ടൃസവൃപേശി(31),എആർൃൃെയൃാ
മൃൃികലവിതൃൃനപശരിസവൃപേശി
(26),പതങൃൃൃറിശിസവൃപേശി(26
)എനൃൃിവരാണൃപോഗബാധിത
ർൃൃ. ജിലൃൃയിൽൃൃ ചിെിതൃൃയിൽൃൃ ഉ
ളൃൃവർൃൃകൃ്ൃപൃറപമോലകൃൃാടൃജി
ലൃൃകൃൃാരായരണൃൃൃപേർൃൃെണൃൃൃർൃൃ
ജിലൃൃയിലംൃ ഏടൃൃൃ പേർൃൃ പൊഴി
പകൃൃടൃജിലൃൃയിലംൃഅഞൃൃൃപേർൃൃ
മലപൃൃൃറംജിലൃൃയിലംൃമൃനൃൃൃപേർൃൃ
എറണാകൃളംജിലൃൃയിലംൃഒരാ
ൾൃൃപൊടൃൃയം,മൃനൃ്ൃപേർൃൃതൃശൃർൃൃ
ജിലൃൃെളിലംൃ ചിെിതൃൃയിൽൃൃ ഉ
ണൃ്ൃ.
വീടൃതെർനൃൃൃ
വടകൃൃാപഞൃൃരി:ൊറൃൃിലംൃമഴയി
ലംൃനിർധനകൃടംൃബതൃൃികനൃൃൃ
വീടൃഭാഗിെമായിതെർനൃൃൃ.ൊ
ഞൃൃിരപൃകൃടൃ കൊരടൃൃിയാംകൃ
നൃൃ്പൊളനിമനപൃകൃടൃൃവളപൃൃി
ൽ ൊർതൃൃിയാനിയൃകട വീടി
കനൃൃൃപമൽകൃൃൃരയൃകടതാഴൃവാര
മാണൃതെർനൃൃൃവീണത.ൃവീടി
നൃളൃൃിൽൊർതയൃായനിയൃകടമ
െളംൃ മരൃമെനംൃ ആറംൃ മൃ
നൃൃൃംവയസംൃ75േിവസവംൃമാ
തതൃംതേൃായമായമൃനൃൃൃമകൃൃളൃമാ
ണൃഉണൃൃായിരൃനൃൃൃ .ആർകൃൃൃം
േരികൃൃിലൃൃ.

CHANGE OF NAME
I  SHYNI  JOBI, (NAME AS
IN MY  PASSPORT  NO:
H9998302)   W/O  JOBI

KADUMKEERIYIL  JOSE  ,
RESIDING  AT

KADUMKEERIYIL  HOUSE,
VARIKULAM,

KATTILAPOOVAM.P.O,
THRISSUR – 680028  , DO
HEREBY CHANGE MY
NAME AS “SHYNI

MUNDAKKAL  ALIAS”
(NAME AS IN MY      S S L C,
BANK PASSBOOK,ETC)

WITH  IMMEDIATE  EFFECT.

CHANGE OF NAME
I ANIL THOMAS Holder Of
Passport No E8251332 S/O
KANNANAIKKAL THOMA
PAUL,Do Hereby Changed
my Name As ANIL THOMAS
PAUL as in my ADHAR
CARD,Residing At
KANNANAIKKAL
HOUSE,ALOOR
ROAD,MATTOM

PO,THRISSUR-680602

അറിയിപൃൃ്
K L  58  8028 എ ന്് വാ ഹ ന ത്്ി 
ന്്് ര ജി സ് ട്രേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് റ്്്
ന ഷ്് ന്പ് ട്്് നവ ന്്്  അ റി യി ച്്്  േി   
വാ ഹ ന ഉ േ മ JOSE M J S/o.
JACOB, MOZHIPARAMBIL (H),
AVINISSERY P.O TCR ഡ്യ് പ്്ി 
ട്ക് റ്്് ര ജി സ് ട്രേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് 
റ്്ി ന് അ ടേ ക്് സ മ ർ പ്്ി ച്്ി രി ക്്് 
ന്്്. േി വാ ഹ ന ത്്ി ന്്് ര ജി സ് ട്രേ 
ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് റ്്് ന ൽ ക് ന്് തി 
ൽ ആ ർ നക് ്ങ്്ി ല്ം ആ ടക് ്േ ടോ
േ രാ തി ടോ ഉ ന്ട് ങ്്ി ൽ ഈ  േ ര 
സയ് തി യ് ്തി മ ്ത ൽ 7 ദി വ സ ത്്ി ന 
കം ത്ര്േയാർ ആർ േി ഓ ഫീ സി ൽ
ടര ഖാ മ് ലം അ റി യി ക്്് വാ ൻ താ 
ത് േ ര്യ ന്പ് ട് ന്്്.  ഒ റി ജി ന ൽ ര ജി 
സ് ട്രേ ഷ ൻ സ ർ ട്്ി ഫി ക്് റ്്് കക വ 
ശ്യ മ് ള്് വ ർ ആ യ ത് ഈ  ഓ ഫീ 
സി ൽ ഹാ ജ രാ ട്ക് ട്് താ ണ്.

എ ന്്്, (ഒ പ്്് ) അ ഡീ ഷ ണ ൽ 
ര ജി സ്്്് റിം ഗ് അ ടോ റി റ്്ി

ത്ര്േയാർ

കൊടൃങൃൃലൃൃൃർ:തേൃളയഭീതിഒഴി
ഞൃൃആശവൃാസതൃൃിൽതീരപേ
ശം. ഭീതിയൃകട മൃൾമൃനയിൽ
നിർതൃൃിയൊലവർഷംരണൃ്ൃേി
വസമായി കതളിഞൃൃ ആൊ
ശംെണൃൃആശവൃാസതൃൃിലാണൃ
തീരപേശവാസിെൾ. ൊലവർ
ഷതൃൃിനൃമൃപനൃൃെയേൃമംഗലം
മണൃൃലതൃൃിൻക്റഅതിർതൃൃി
േങൃൃിടൃനൃൃെപോലിെനാൽന
വീെരിചൃൃതംൃഅടിഞൃ്ൃകൃടിയ
ചളി വാരാൻ േരമൃൃരാഗത
കോഴിലാളിെൾകൃൃ്സർകൃൃാർ
തേൃപതൃയെഅനൃമതിനൽെിയ

തംൃ ആശവൃാസമായിരൃനൃൃൃ.മ
ണൃൃലതൃൃികല തേൃധാനപോടൃ
െളായ കേരംൃപോടൃ വലിയ
പോടംൃ,പവടിപതൃൃടംൃ,അറപൃൃ
പതൃൃടൃെളംൃ,കെവഴിെളായ
പോടൃെളംൃതഗൃാമേഞൃൃായതൃൃൃ
െളൃപടയംൃ, ഇറിപഗഷൻ ഡി
പൃൃാർടൃൃ്കമൻറ്ിൻപ്റയംൃയൃവാ
കൃൃളൃകടയംൃകോഴിലൃറപൃ്ൃകോ
ഴിലാളിെളൃപടയംൃസഹെരണ
പതൃൃകടജനെീയകൃടൃൃായമൃയി
ൽമാലിനയൃങൃൃളംൃമറൃൃൃതടസൃൃങൃൃ
ളംൃനീകൃൃിനീകോഴൃകൃ്ൃസൃഖെ
രമാകൃൃിയതൃ കവളൃൃകകൃൃടൃൃ് ഒഴി

വാൊൻസഹായിചൃൃൃ.എം എ
ൽഎയൃപടയംൃ,തഗൃാമേഞൃൃായ
തൃൃ് തേൃസിഡണൃൃ്മാരൃപടയംൃ,
വാർഡൃകമമൃൃർമാരൃപടയംൃപന
തൃതവൃതൃൃിലായിരൃനൃൃൃനവീെര
ണതേൃവർതൃൃനങൃൃൾനടനൃൃിരൃ
നൃൃത.ൃവരൾചൃൃകയപനരിപടണൃൃി
വരംൃഎനൃൃസാധയൃതമൃനൃൃിൽ
െണൃൃ് കേരംൃ പോടൃെളികല
സൃൃൃയിസൃെൾ തേൃവർതൃൃനസ
ജൃൃമാകൃൃൃവാനംൃപവണൃൃനടേ
ടിെളൃമായി മൃപൃനൃടൃൃ് പോകൃ
കമനൃൃ്ഇ.ടി.കടസൺഎം.എ
ൽ.എ.അറിയിചൃൃൃ.

ത്പളയഭീതിഒഴിഞ്്
ആര്വാസത്്ിൽതീരഫേരം

ഇരിങൃൃാലകൃൃൃട:കൊവിഡൃ19കനൃൃൃേശൃൃാതൃൃ
ലതൃൃിൽവീടൃെളിൽഅടചൃൃൃപൃടൃൃിയിരികൃൃൃനൃൃ
വർകൃൃ്മാനസിപൊലൃൃാസംലകൃൃൃയമിടൃൃൃവീടൃൃിലി
രൃനൃൃൃതകനൃൃമതൃൃരികൃൃാവൃനൃൃെപോതൃൃവംഒ
രൃകൃൃിനീഡൃസ.്ആർടൃഅറൃൃ്പോം2020എനൃൃ
പേരിൽസംഘടിപൃൃികൃൃൃനൃൃെപോതൃൃവതൃൃിൽ
ലളിതഗാനം, സിനിമാഗാനം, മിമിതെൃി, പൊ
പോആകൃൃ്,ൊവയൃാലാേനം,നാടൻപൃൃാടൃൃ്, തേൃ
സംഗം,സിനിമാറൃൃികൃഡാൻസ,്പോകൃഡാൻ

സ,്പൃഞൃൃിരിഎനൃൃീഇനങൃൃളിലാണൃമതൃൃരങൃൃ
ൾസംഘടിപൃൃിചൃൃിടൃൃൃളൃൃത.ൃമതൃൃരികൃൃാൻആതഗൃ
ഹികൃൃൃനൃൃവർതങൃൃളൃകട മതൃൃരഇനംവീഡി
പോയിൽേെർതൃൃി23നൃമൃൻോയിവാടസൃ്
ആപൃകചപയൃൃണൃൃതാണ.ൃ
കൃടൃതൽവിവരങൃൃൾകൃൃ്9447550688എനൃൃ
നമൃൃറിൽ ബനൃൃകപൃൃടണകമനൃൃ് തേൃസിഡനൃൃ്ൃ
പോമസ്ഉണൃൃിയാടൻ,െൺവീനർകഷയകൃൃോ
വൃദൃഎനൃൃിവർഅറിയിചൃൃൃ.

ഇരിങ്്ാൈക്്്ടനീഡ്സിക്്്ആരട്
അറ്്്ഫോം2020

പൃനൃൃയൃർകൃൃൃളം : കൊവിഡൃ
ലംഘനംപോേയൃംകചയതൃകോ
ലീസികനകെപയറൃൃംകചയൃൃാൻ
തശൃമിചൃൃനാലംഗസംഘകതൃൃവ
ടപകൃൃകൃൃാടൃ കോലീസ്അറസൃൃ്ൃൃ
കചയതൃ.ൃ കവടൃൃിപൃൃൃഴപൃഴയകൃൃൃ
ൽൃൃരജിൻൃൃോസ്(35),സപോേര
ൻൃൃ രഞജൃിതൃൃ് (33), തറയിൽൃൃ
ബിപോജൃ(28),ചിമൃൃിനിവീടൃൃി
ൽൃൃ ബിനീഷ് (28)എനൃൃിവകര
യാണൃവടപകൃൃൊടൃ കോലീസ്
അറസൃൃ്ൃൃകചയതൃത.ൃ തേൃതിെകള
പൊടതി റിമാൻൃൃഡൃ കചയതൃ.ൃ
തേൃപേശതൃകൊവിഡൃലംഘനം
നടതൃൃിആളൃെൾകൃടൃൃംകൃടി
നിലകൃൃനൃൃൃകവനൃൃേരാതിയൃ
കടഅടിസൃൃാനതൃൃിൽ േരി
പോധന ശകൃൃമാകൃൃിയിരൃ
നൃൃൃ.കോവൃൃാഴചൃരാതതൃി7.30ഓ

കടപോഡിൽൃൃകൃടൃൃംകൃടിനിനൃൃ
തേൃതിെപോട,ൃകബകൃൃിൽൃൃകേ
പതൃടാളിങൃനടതൃൃൃെയായിരൃനൃൃ
സിേിഒ കസനൃൽൃൃ ആബിദ,ൃ
പോംഗാർൃൃഡൃമജീദൃഎനൃൃിവർൃൃ
വീടൃൃിൽൃൃപോൊൻൃൃആവശയൃകപൃൃ
കടൃൃങൃൃിലംൃ അനൃസരികൃൃാകത
തടൃൃികൃൃയറൃെയായിരൃനൃൃൃ.
കോലീസൃൊരകനൃൃൃപൊളർൃൃേി
ടിചൃൃതികന തൃടർൃൃനൃൃ് കനയിം

കബഡൃജൃ കോടൃൃൃെയംൃ കച
യതൃിരൃനൃൃൃ.വിവരമറിഞൃൃ്എ
സഎ്ചൃൃ്ഒഎം.സൃപരതനൃൃൃൻൃൃ,എ
സ്ഐ കെ.അബൃൃൃൽൃൃ ഹകൃൃീം
എനൃൃിവരൃകടപനതൃതവൃതൃൃിൽൃൃ
കോലീസ് എതൃൃി തേൃതിെകള
േിടികൃടൃെയായിരൃനൃൃൃ. രജി
ൻൃൃോസ് കോലീസികനആതെൃ
മിചൃൃ പെസിൽൃൃ പനരകതൃൃയംൃ
അറസൃൃൃൃിലായിടൃൃൃണൃ്ൃ.

കപാൈീസികനലകഫയറ്്ംകചയ്്ാൻ
ത്രമിച്്സംഘംഅറസ്്്്ിൽ

അറസ്്്്ിലായരര്തിൈൾ

കോയ്ആല്ക്്ാസിള്്്ത്ശ്ർറൗണ്്്ഈസ്്്്്കോറം്സിഎംഡികോയ്ആല്ക്്ാസ്ഉദഘ്ാടനം
ളെയ്്്ന്്്.എംളൈസിൽകസ്്എംഡിസി.എസ.്ഹനീഫ,കോയ്ആല്ക്്ാസ്ഡയറകറ്്്ർമാരായ
കോളികോയ്ആല്ക്്ാസ,്എൽസ്കോയ്എന്്ിൈർസമീരം.

പൊഴിപൃകൃട:ൃജിലൃൃയികലമൃഴൃവൻസവൃൊ
രയൃആശൃേതതൃിെളിലംൃെടൃതൃൃനിയതനൃൃൃ
ണങൃൃൾഏർകപൃൃടൃതൃൃാൻതപദൃൃശസവൃയംഭ
രണവകൃപൃൃ് മതനൃൃൃി എ.സി. കൊയതൃീകനൃൃൃ
അധയൃകൃൃതയിൽെലകറൃൃൃപററൃൃിൽപചർനൃൃ
പോഗംതീരൃമാനിചൃൃൃ.തൃശൃർഅമലകമ
ഡികൃൃൽ പൊകളജൃആശൃേതതൃിയിൽസ
മൃൃർകൃൃപെസൃെൾറിപപൃൃർടൃൃ്കചയതൃതി
കന തൃടർനൃൃാണിത.ൃകൊവിഡൃമാപോ
പോഗലകൃൃണങൃൃപോകട വരൃനൃൃവർകൃൃാ
യിഒ.േി,ഐേിവിഭാഗങൃൃളിൽതേൃപതൃയെ
സജൃൃീെരണങൃൃൾ ഏർകപൃൃടൃതൃൃണം.
കൊവിഡൃവാർഡൃെളിൽപോകറൃൃൃർമാർ,
നഴൃസൃമാർ,ശൃചീെരണജീവനകൃൃാർഎ
നൃൃിവരടങൃൃൃനൃൃതേൃപതൃയെസംഘകതൃൃനി
പോഗികൃൃണം.വയൃകൃൃിഗതസംരകൃൃണഉ
േെരണങൃൃൾഉേപോഗിചൃൃ്മാതതൃപമകൊ
വിഡൃപോഗിെളൃകടഅടൃതൃൃ്പോൊവ.ൃ
ഈതേൃപതൃയെസംഘംആശൃേതതൃിയൃകടമ
റൃൃ്തേൃപേശങൃൃളിപലകൃൃ്തേൃപവശികൃൃൃവാപോ
മറൃൃ്പോഗിെളൃമായിഇടേഴൊപോോടി
ലൃൃ.ആശൃേതതൃിെളിൽസനൃൃർശെർകൃൃ്െർ
ശനനിയതനൃൃൃണം ഏർകപൃൃടൃതൃൃണം.ആ

ശൃേതതൃിയിപലകൃൃ്വരൃനൃൃവാഹനങൃൃളംൃ
കതൃഡവർമാകരയംൃ െർശനമായി േരി
പോധികൃൃണം. ആശൃേതതൃിെൾകൃൃ് പൃറ
കമആപോഗയൃപമഖലയികലമറൃൃ്സൃൃാേന
ങൃൃൾകൃൃൃം ഈ നിബനൃൃന ബാധെമാ
ണ.ൃനിയതനൃൃൃണങൃൃൾസംബനൃൃിചൃൃ്ആശൃ
േതതൃി മാപനജൃകമനൃൃൃൃെളൃമായിസംസാരി
കൃൃൃനൃൃതിനംൃജീവനകൃൃാകരപോധവതെൃ
രികൃൃൃനൃൃതിനംൃഡിഎംഒയൃകട പനതൃതവൃ
തൃൃിൽഓൺകലനായിചർചൃൃനടതൃൃൃം.
ആപോഗയൃസൃൃാേനങൃൃളിൽആപോഗയൃവ
കൃപൃൃികനൃൃൃേരിപോധനയൃമൃണൃൃാകംൃ.േിഴ
വൃെകണൃൃതൃൃിയാൽതിരൃതൃൃൃംവകരവകര
സൃൃാേനംഅടചൃൃിപടണൃൃിവരംൃ.അമലആ
ശൃേതതൃിയിൽജനറൽഒേിഒരാഴചൃപതൃൃ
കൃൃ്നിർതൃൃികവകൃൃാൻനിർപദൃൃശംനൽെി.
െയൃാൻസർ വിഭാഗം മാതതൃം കൊവിഡൃ
പതൃോപടൃൃപൃകൃൾ ോലിചൃൃ് തൃറനൃൃൃതേൃവർ
തൃൃികൃൃാം.ഇവികടയംൃവളകരഅതയൃാവശയൃ
മായിവരൃനൃൃപോഗിെൾകൃൃ്മാതതൃമാണൃെ
ൺസൾപടൃൃഷൻനൽപെണൃൃത.ൃഡിഎംഒയൃ
കടപനതൃതവൃതൃൃിൽവിേഗധൃസംഘംആ
ശൃേതതൃിയികലതൃൃിേരിപോധനനടതൃൃി.

േരിപോധനയിൽെണൃൃചിലനയൃൃനതെ
ൾേരിഹരികൃൃാനംൃനിർപദൃൃശംനൽെിയി
ടൃൃൃണൃൃ്.ആശൃേതതൃിയികലകൃൃീനിങൃൃ് പോലി
കൃൃാരിൽനിനൃൃ്പോഗംേെർനൃൃിരികൃൃാകമ
നൃൃാണൃ തേൃാഥമിെനിഗമനം. അവരൃകട
െവൃാറകനൃൃൃൻസൗെരയൃങൃൃളംൃസംഘംവി
ലയിരൃതൃൃി.ഈ ൊലയളവിൽആശൃേ
തതൃിയിൽവനൃൃൃപോയവരൃകടവിവരങൃൃൾ
ആപോഗയൃവകൃപൃൃ്പശഖരിചൃൃൃവരിെയാണ.ൃ
അവകരകൃൃൃടി ഉൾകപൃൃടൃതൃൃിആനൃൃൃിജൻ
കടസൃൃ്ൃൃ നടതൃൃി പോഗവയൃാേനം നടനൃൃിടൃൃൃ
പൃടൃകയനൃൃ ൊരയൃം തിടൃൃകപൃൃടൃതൃൃൃവാൻ
ഡിഎംഒയകൃൃൃ്നിർപേശംനൽെിയതായി
െലകറൃൃൃർ എസ് ഷാനവാസ് അറിയി
ചൃൃൃ.പോഗതൃൃിൽ ഡി.എം.ഒ (കഹൽതൃൃ്)
പോ.കെകജറീന,പോ.സതീഷ്കെഎ
ൻ,പോ.രാജൃേികെ,പോ.അനൃപൃടി
കെ,അമലആശൃേതതൃിതേൃതിനിധിെളായ
ഫാകഡൽപോ,ഫാപോൺസ്അറയകൃൃൃ
ൽ,പോ.രാപജഷ,്അശവൃിനിആശൃേതതൃി
തേൃതിനിധിപോ.ഉേയ,ൃജൃബിലിമിഷൻ
ആശൃേതതൃിതേൃതിനിധിതേൃവീൺപോർജൃ
എനൃൃിവർേകങൃൃടൃതൃൃൃ.

കൊവിഡ്വയ്ാപനം:
സവ്കാരയ്ആശ്പതത്ികളില്ംനിയതത്്്ണം

ചാലകൃൃൃടി:വാടെവീടൃപെതനൃൃൃീെരിചൃൃ്ഓൺൃൃകലൻൃൃ
കേൺൃൃവാണിഭം നടതൃൃിയിരൃനൃൃ േതൃൃംഗ സംഘ
കൃതൃറിമാനൃൃ്ൃകചയതൃ.ൃപേശീയോതപോരതൃൃ്മൃരി
ങൃൃൃർൃൃപൊടൃൃമൃറിജംഗഷൃനൃസമീേതൃൃായികചറികോ
രൃവീടൃവാടെകകൃൃടൃതൃൃായിരൃനൃൃൃെഴിഞൃൃരണൃൃ്മാ
സമായികേൺൃൃവാണിഭംനടതൃൃൃെയായിരൃനൃൃസം
ഘകൃതൃകൊരടൃൃിഎസ.്എചൃൃ്.ഒബി.കെ.അരൃണി
കനൃൃൃപനതൃതവൃതൃൃിൽൃൃെസൃൃൃൃഡിയികലടൃകൃൃൃെയായിരൃ
നൃൃൃ.നടതൃൃിപൃൃൃൊരിയസത്തൃീയടകൃൃൃംഎടൃൃ്പൃരൃഷ
ൻൃൃമാപരയംൃ ഒരൃ സത്തൃീപയയൃമാണൃ േിടികൃടിയത.ൃ
കൊനൃൃകൃൃൃഴിആപടൃൃകൃൃാരൻൃൃറിപൃൃൃ(35),ആലൃവ
അമൃൃലതൃൃൃേറമൃൃിൽൃൃഷിയാസ്(32),ആളൃർൃൃചാരൃ
വിളപൃതൃൃൻൃൃവീടൃൃിൽൃൃശയൃാം(26),കവളൃൃാംചൃൃിറപൃളി
യാനിവിൻൃൃസ്(26),എലിഞൃൃിത്േൃസിതൃൃാരനഗർൃൃെ
ളപൃൃാടൃൃിൽൃൃവിഷ്ണൃ(24),കവറൃൃിലപൃൃാറആനൃൃൃർൃൃകോ
യെൃസൃധീഷ് (37),കവണൃൃൃർൃൃകവളൃതൃൃാടൃൃ്മൃപെഷ്
(37),വാലൃങൃൃാമൃറിഅരിയാമൃൃിളൃൃിസൃജിതൃ(37),
കവറൃൃിലപൃൃാറമാതിരപൃൃിളൃൃിസിനൃൃൃ(37),മൃലംപൊടൃ
ോഴാർൃൃതൃൃിരാജി(37)എനൃൃിവരാണൃസംഘതൃൃിലൃ
ണൃൃായിരൃനൃൃൃത.ൃസിനൃൃൃവികനൃൃൃ പനതൃതവൃതൃൃിലാണൃ
ഇടോടൃനടതൃൃിയിരൃനൃൃത.ൃഇതിനൃമൃൻൃൃപംൃസമാന
രീതിയിലൃളൃൃപെസികലതേൃതിയാണ.ൃഇവർൃൃവനൃൃിരൃ
നൃൃനാലൃഇരൃചതെൃവാഹനവംൃ,ഒരൃൊറംൃകോലീ
സ്േിടികൃടിയിടൃൃൃണൃൃ്.കോലീസിനൃലഭിചൃൃരഹസയൃവി
വരകൃതൃതൃടർൃൃനൃൃ്െഴികൃഞൃരൃമാസമായികോലീ

സ്നീരീ
കൃൃിചൃൃ്
വരിെ
യായിരൃ
നൃൃൃ.സാ
മൃഹയൃ
മാധയൃമ
ങൃൃളിലൃ
കട കേ
ൺൃൃകൃടൃൃി
െളൃകട
ചിതതൃം
അയചൃൃൃ
കൊടൃ
തൃൃ് അ
തിലൃകട
യാണൃ
കസല
കൃൃൻൃൃന
ടതൃൃൃെയംൃേണംബാങൃൃ്എകൃൃൗണൃൃിലൃകടതടൃാൻൃൃസ
ഫർൃൃകചയെൃയൃമായിരൃനൃൃൃ.സിനൃൃൃവികനൃൃൃഅടകൃൃമൃ
ളൃൃഎലൃൃാവരൃപടയംൃകൊകബൽൃൃകോലീസ്െസൃൃൃൃഡി
യികലടൃതൃൃൃ.കസബർൃൃ കസലൃൃികനൃൃൃസഹായപൃതൃ
കടകൊകബലൃെൾൃൃേരിപോധിചൃൃ്പെസിൽൃൃകൃടൃത
ൽൃൃപേർൃൃകൃൃ്േങൃൃൃപൃടൃകയനൃൃ്അപനൃവകൃൃികൃൃൃനൃൃതാ

ണ.ൃഎസ.്ഐമാരായസി.കെ.സൃപരഷ,്പോൺൃൃസ
ൺൃൃ,എഎസ്ഐമാരായഎം.എസ.്തേൃേീപ,ൃഷിബൃ
പോൾൃൃ,സിേിഒമാരായരാപജഷ്ചതനൃൃൃൻൃൃ,ബിജ,ൃേി
പനശൻൃൃ,സിജ,ൃവനിതസിേിഒഅശവൃതിഎനൃൃിവരൃ
കടപനതൃതവൃതൃൃിലായിരൃനൃൃൃതേൃതിെകളേിടികൃടിയ
ത.ൃതേൃതിെകളപൊടതിയിൽൃൃഹാജരാകൃൃി.

ഓൺ്്ലൈൻ്്കപൺ്്വാണിഭം:
പത്്ംഗസംഘംഅറസ്്്്ിൽ

അറസ്്്്ിലായളരൺ്്ൈാണിഭസംഘം

ചാലകൃൃൃടി: കൊവിഡൃസമൃഹവയൃാേനം
തടയാൻൃൃചാലകൃൃൃടിമാർൃൃകൃൃറൃൃിലംൃതൃശൃ
ർൃൃപമാഡൽൃൃനടപൃൃിലാകൃൃാൻൃൃതീരൃമാനം.ന
ഗരസഭകചയർൃൃപേഴസൃൺൃൃജയനൃൃിതേൃവീ
ൺൃൃകൃമാറികനൃൃൃ അധയൃകൃൃതയിൽൃൃ നഗര
സഭഓഫീസിൽൃൃകോലീസ,്വയൃാോരിവയൃ
വസായിതേൃതിനിധിെൾൃൃ,പതൃടഡൃയൃണിയ
ൻൃൃപനതാകൃൃൾൃൃഎനൃൃിവരൃകടസംയൃകൃൃ
പയാഖതൃൃിലാണൃ തീരൃമാനം.നഗരസഭ
യികലേചൃൃകൃൃറി,മതൃൃൃയമാർൃൃകൃൃറൃൃിപലകൃൃ്
പൃറതൃൃ്നിനൃൃൃംവരൃനൃൃപലാറിെൾൃൃസൗ
തൃൃ്ജംഗഷൃനിൽൃൃഫയർൃൃപസൃൃൃൃഷനൃമൃനൃൃി
ൽൃൃനിർൃൃതൃൃിഅണൃവിമൃകൃൃമാകൃൃിയപശ
ഷംമാതതൃകമമാർൃൃകൃൃറൃൃിൽൃൃതേൃപവശികൃൃാൻൃൃ

അനൃമതിയൃളൃൃൃ.വാഹനതൃൃികലകതൃഡ
വർൃൃമാരംൃ, കൃൃീനർൃൃമാരംൃ, കതാഴിലാളിെ
ളംൃഫയർൃൃപസൃൃൃൃഷനൃമൃൻൃൃവശതൃൃൃളൃൃ,െം
ഫർൃൃടൃൃ്പസൃൃൃൃഷൻൃൃഉേപയാഗിചൃൃ്തഫൃഷ്ആയ
തിനൃപശഷംമാതതൃകമമാർൃൃകൃൃറൃൃിപലകൃൃ്തേൃ
പവശികൃൃാൻൃൃോടൃളൃൃൃ.
െംഫർൃൃടൃൃ്പസൃൃൃൃഷൻൃൃഎലൃൃാേിവസവംൃഫയ
ർൃൃപഫാഴസൃ്ഉപേൃയാഗസൃൃർൃൃഅണൃനശീെ
രണംനടതൃൃൃം.മതൃൃൃയമാർൃൃകൃൃറൃൃിൽൃൃകസ
കൃൃിളിലംൃഇരൃചതെൃവാഹനങൃൃളിലംൃവി
ൽൃൃപൃൃനനടതൃൃൃനൃൃവകരപടാകൃൃൺൃൃസതമൃൃൃ
ോയതൃൃിൽൃൃ നിയതനൃൃൃികൃൃൃം.സാമൃഹിെ
അെലംോലിചൃൃ്മാതതൃകമമാർൃൃകൃൃറൃൃനെ
പൃതൃകൃൃ് ഇവകര തേൃപവശിപൃൃികൃൃൃെയൃ

ളൃൃൃ.മാർൃൃകൃൃറൃൃ്പറാഡിൽൃൃസവൃൊരയൃവാഹ
നങൃൃളൃകട ോർൃൃകൃൃിംഗൃ തിങൃൃൾൃൃ, കചാവൃൃ,
ബൃധൻൃൃേിവസങൃൃളിൽൃൃപറാഡികനൃൃൃഒരൃവ
ശതൃൃൃം,വയൃാഴം,കവളൃൃി,ശനിേിവസങൃൃ
ളിൽൃൃമറൃവശതൃൃൃംതെൃമീെരികൃൃൃനൃൃതിനൃ
തീരൃമാനിചൃൃൃ. പയാഗതൃൃിൽൃൃ ആപരാഗയൃ
സൃൃിരംസമിതിഅധയൃകൃൃബിജിസോന
നൃൃൻൃൃ, ഡി.കവ.എസ.്േി. സി.ആർൃൃ.സ
പനൃാൃഷ,്എസ.്ഐ.കെ.കെ.ബാബ,ൃഫയ
ർൃൃ പഫാഴസൃ് പസൃൃൃൃഷൻൃൃ ഓഫീസർൃൃ സി.ഒ.
പജായിഎനൃൃിവരംൃവയൃാോരിസംഘടന
തേൃതിനിധിെളംൃ,യൃണിയൻൃൃതേൃതിനിധി
െളംൃ,ആപരാഗയൃവിഭാഗംജീവനകൃൃാരംൃ
േകങൃൃടൃതൃൃൃ.

കകാവിഡ്വ്യാപനംതടയാൻ്്
ചാൈക്്്ടിമാര്്ക്്റ്്ില്ംത്ശ്ര്്ഫമാഡൽ്് ഉപൃൃൃങൃൃൽഅടചൃൃൃ

പൃനൃൃയൃർകൃൃൃളം:അയൽജിലൃൃ
യായ മലപൃൃൃറതൃൃ് കൊവിഡൃ
വയൃാേനം വർദൃൃിചൃൃതിഞൃൃാൽ
പൃനൃൃയൃർകൃൃൃളം േഞൃൃായതൃൃ്
അധികൃതർജിലൃൃാഅതിർതൃൃി
യായഉപൃൃൃങൃൃൽഅടചൃൃൃ.പേശി
യ ോതയായ തങൃൃൾ േടിയി
ലംൃപൃനൃൃയൃർകൃൃൃളംവപനൃൃരി
യിലംൃകോലീസ്േരിപോധന
ശകൃൃമാകൃൃൃവാനംൃകോലീസി
നൃേഞൃൃായതൃ്ൃനിർപദൃൃശംനൽ
െിയിടൃൃൃണൃൃ്.ഉപൃൃൃങൃൃൽഭാഗങൃൃ
ളിൽഉപൃൃൃങൃൃൽോടപശഖരങൃൃ
ളംൃേരൃർോടപശഖരങൃൃളംൃഒ
നൃൃായികവളൃൃകകൃൃടൃ്ൃരൃകൃൃമായ
സാഹചരയൃതൃൃിൽഅധികൃതർ
കൃൃ്ഇവിപടകൃൃ്എതൃൃികേടൃവാ
ൻബൃദൃൃിമൃടൃൃ്ഉളൃൃതികനൃൃൃഅടി
സൃൃാനതൃൃിലാണൃപോഡിനൃകൃ
റൃകെബാരിപെഡൃഉേപോഗി
ചൃ്ൃപോഡൃഅടചൃൃത.ൃ

െിറൃൃൃെൾ
വിതരണംകെയൃതൃ
പെപചൃൃരി: ചൃണൃൃൽ േഞൃൃായ
തൃൃിൽെവൃാറകനൃൃൃനിൽെഴിയൃ
നൃൃകൃടംൃബാംഗങൃൃൾകൃൃ്ഇനൃൃി
രഗാനൃൃിപോഷയൃൽെൾചൃൃറൽ
കോകസറൃൃിയൃകട പനതൃതവൃ
തൃൃിൽേചൃൃകൃൃറിേലവയൃജൃൃന
െിറൃൃൃെളംൃ തേൃതിപോധതൃൃിനാ
വശയൃമായസാധനങൃൃളംൃകെ
മാറി. െഴിഞൃൃേിവസം പോഗം
സൃൃിരീെരിചൃൃ സവൃൊരയൃ കമ
പതൃൊ ഫിനാൻസികനൃൃൃ കസയി
ൽസ്എകസൃിെയൃൃടൃൃീവികനൃൃൃ സ
മൃൃർകൃൃേടൃൃിെയിലൃളൃൃചൃണൃൃൽ
േഞൃൃായതൃൃികലമണലികതങൃ്ൃ
പമഖലയിലൃളൃൃ കൃടംൃബങൃൃൾ
കൃൃാണൃേലവയൃഞജൃനങൃൃളംൃേ
ചൃൃകൃൃറിയൃമൃൾകപൃൃകടയൃളൃൃവ
കോകസറൃൃികെമാറിയത.ൃഇ
നൃൃിരാഗാനൃൃിപോഷയൃൽെൾചൃൃ
റൽ കോകസറൃൃി തേൃസിഡനൃൃ്ൃ
വി കെസൃനിൽകൃമാർ,ജനറ
ൽ കസതെൃടൃൃറി ജബീർ നാലെ
തൃൃ്, വർകൃൃിങൃ തേൃസിഡനൃൃ്ൃ മൃ
ബാറകൃപെപചൃൃരിെിറൃൃൃെൾഎ
തൃൃിചൃൃൃനൽെിയത.ൃ

ടൃടഷറിമാളയിൽനിനൃൃൃംഅനൃൃമനടയിപേകൃൃ്
മാറൃൃാൻഹൈപൃകൃടതിഅനൃമതി
മാള:മാളസബൃതടൃഷറിമാളയിൽനിനൃൃൃംഅനൃൃമനടയിപലകൃൃ്മാ
റൃൃാൻകഹപകൃൃടതിഅനൃമതിനലെൃിഉതൃൃരവായി.തടൃഷറിമാള
യിൽനിലനിർതൃൃണകമനൃൃസവൃൊരയൃവയൃകൃൃിയൃകടഹർജിയിലാ
ണൃകഹപകൃൃടതിഉതൃൃരവ.ൃ2018കലതേൃളയതൃൃിൽമാളസബൃതടൃഷ
റികെടൃൃിടംപൃർണമായംൃമൃങൃൃിപോയതായംൃസർകൃൃാരിനൃവൻ
സാമൃൃതൃൃിെനഷൃൃംഉണൃൃായതായംൃകെടൃൃിടംഇപപൃൃൾഅേെടാവ
സൃൃയിൽആകണനൃൃൃംസർകൃൃാർകഹപകൃൃടതികയഅറിയിചൃൃതി
കനതൃടർനൃൃാണൃതടൃഷറിമാറൃൃാൻഉതൃൃരവായിരികൃൃൃനൃൃത.ൃതടൃഷറി
തേൃവർതൃൃിപൃൃികൃൃാനൃളൃൃഅടിസൃൃാനസൗെരയൃംഒരൃകൃൃിയിടൃൃൃകണൃൃ
നൃൃ്അനൃൃമനടേഞൃൃായതൃൃൃംകഹപൃകൃടതികയഅറിയികൃൃൃെ
യൃണൃൃായി.ഇതികനതൃടർനൃൃാണൃപൊടതിതാൽകൃൃാലിെമായിതടൃ
ഷറിതേൃവർതൃൃനംഅനൃൃമനടയികലകെടൃൃിടതൃൃിപലകൃ്ൃമാറൃൃൃനൃൃതി
നൃസർകൃൃാരിനൃഅനൃമതിനലെൃിഉതൃൃരവൃഉറകൃൃിയത.ൃ

ഓൺലൈൻപഠനത്്ിന്
ഫോൺനൽകി
ഇരിങൃൃാലകൃൃൃട:കതൃെസൃ്ൃൃൃപൊകളജികലസാമൃഹിെപസവനസം
ഘടനയായ തവനിഷംൃപൃർവവിേയൃാർതൃൃിെളായ 2008-11ബി
പൊംഎയഡൃഡൃബാചൃൃൃംസംയൃകൃൃമായിഎൽ.എഫൃപൊൺകവ
നൃ്ൃൃകഹസക്ൃളിനൃകൊകബൽപോൺനൽെി.സക്ൃളികലകൃടൃൃി
െളിൽഇപപൃൃഴംൃഓൺകലൻേഠനതൃൃിനൃബൃദൃൃിമൃടൃ്ൃഅനൃഭവി
കൃൃൃനൃൃതൃകതൃശദൃൃയിൽകേടൃൃതികനതൃടർനൃ്ൃതവനിഷ്ഈവിഷയ
തൃൃിൽഇടകേടൃൃൃ.കതൃെസൃൃ്ൃൃപൊകളജൃകവസ്തേൃിൻസിപൃൃൽഫാ.
പോയൃേീണികൃൃേറമൃൃിൽകൊകബൽപോൺഎൽ.എഫ.ൃപൊ
ൺകവനൃ്ൃൃകഹസക്ൃൾകഹഡമൃിസത്ടൃസ്സി.പോസ്കലറൃൃിനൃകെ
മാറി.തവനിഷ്സംഘടനകയതേൃതിനിധീെരിചൃൃൃസൃൃൃൃാഫൃപൊർഡി
പനറൃൃർകതൃോഫ.മൃവിഷ്മൃരളിയംൃസക്ൃളികനതേൃതിനിധീെരിചൃൃൃ.
സി.സൃസിയംൃസനൃൃിഹിതരായിരൃനൃൃൃ.

ഇരിങ്്ാലക്്്ടഎൽഎഫ്സക്്ളിന്കര്ൈസ്്്്്കോളളജ്കൈസ്
രര്ിൻസിപ്്ൽഫാ.കോയ്രീണിക്്പ്്റമ്്ിൽകോകൈൽകോൺ
കൈമാറ്ന്്്.

കൃടനിർമാണംആരംഭിചൃൃൃ
പെപചൃൃരി:കൃടനിർമാണയൃണിറൃൃൃമായിെണൃൃാണപശരിയികലസ
ഹെരണസംഘംതേൃവർതൃൃെർ.േടൃൃിെജാതിസഹെരണസംഘ
തൃൃികനൃൃൃപനതൃതവൃതൃൃിലണൃകൃടനിർമാണയൃണിറൃ്ൃതേൃവർതൃൃന
മാരംഭിചൃൃത.ൃെണൃൃാണപശരിതഗൃാമേഞൃൃായതൃ്ൃവാർഷിെേദൃൃതി
യിലൃൾകപൃൃടൃതൃൃിഅനൃവേിചൃൃമൃനൃ്ൃലകൃൃതൃൃിേതിനായിരംരൃ
േയൃകടേടൃൃിെജാതിവിെസനഫണൃ്ൃഉേപോഗിചൃൃാണൃേടൃൃിെജാ
തിവനിതെൾകൃൃായികൃടനിർമാണയൃണിറൃ്ൃരൃേീെരിചൃൃത.ൃേി
വയൃജയൻ,ഷീജശാനൃൃമൃളയംപൊടതൃ്ൃ,എൻ.എസ.്ചിതതൃ,െവി
തരാജൻ,സതിവാസ,ൃഅനിലഎനൃൃിവരാണൃകൃടനിർമാണയൃ
ണിറൃൃികലഅംഗങൃൃൾ.കറജീന,മാർഗൃൃിലി,എനൃൃിവരാണൃനിർമാ
ണയൃണിറൃൃികലഅംഗങൃൃൾകൃ്ൃേരിശീലനംനൽെിയത.ൃ

തൃശൃർ: ജിലൃൃയിൽ ബൃധനാ
ഴചൃ19പേർകൃ്ൃകൃടികൊവിഡൃ
സൃൃിരീെരിചൃൃൃ.55പേർപോഗമൃ
കൃൃരായി.ജിലൃൃയിൽപോഗബാ
ധിതരായിചിെിതൃൃയിൽെഴി
യൃനൃൃവരൃകടഎണൃൃം 445ആ
ണ.ൃതൃശൃർസവൃപേശിെളായ10
പേർമറൃൃൃജിലൃൃെളിൽചിെിതൃൃ
യിൽ െഴിയൃനൃൃൃ. ഇതൃവകര
പോഗംസൃൃിരീെരിചൃൃവരൃകടഎ
ണൃൃം 2120 ആയി. ഇതൃവകര
പോഗമൃകൃൃരായവരൃകട എ
ണൃൃം1661ആണ.ൃസമൃൃർകൃൃപോ
ഗബാധിതർ16ആണ.ൃഅബൃ
ോബിയിൽനിനൃ്ൃതിരികചൃൃതൃൃി
യഒരാളംൃഇതരസംസൃൃാനങൃൃ
ളിൽ നിനൃൃ് തിരികചൃൃതൃൃിയ 2
പേരംൃ കൊവിഡൃബാധിതരാ
യി.അമലആശൃേതതൃിയികല2
പേർഉൾകപൃൃകട3ആപോഗയൃതേൃ
വർതൃൃെർ പോഗബാധിതരാ
യി.ചാലകൃൃൃടി,കെഎസഇ്കൃൃ
സൃൃൃൃറൃെളിൽനിനൃ്ൃഓപോരൃതൃൃ
ർപോഗബാധിതരായി.പോഗഉ
റവിടമറിയാതൃൃ4പേരൃണൃ്ൃ.മറൃ്ൃ
സമൃൃർകൃൃം വഴി പോസിറൃൃീവൃ
ആയവർ7പേരാണ.ൃനിരീകൃൃ
ണതൃൃിൽെഴിയൃനൃൃ9704പേ
രിൽ 9228 പേർവീടൃെളിലംൃ
476പേർആശൃേതതൃിെളിലൃമാ

ണ.് കൊവിഡൃസംശയിചൃൃ് 57
പേപരയാണൃബൃധനാഴചൃആ
ശൃേതതൃിയിൽപൃതിയതായിതേൃ
പവശിപൃൃിചൃൃിടൃൃൃളൃൃത.ൃ531പേകര
ബൃധനാഴചൃ നിരീകൃൃണതൃൃി
ൽപൃതിയതായിപചർതൃൃൃ.535
പേകര നിരീകൃൃണൊലഘടൃൃം
അവസാനിചൃൃതികന തൃടർനൃൃ്
നിരീകൃൃണ േടൃൃിെയിൽ നി
നൃൃൃം ഒഴിവാകൃൃി. പൃതിയ െ
കണൃൃയൻൃകമനൃൃ്ൃ പോണൃെൾ:
കൊരടൃൃിതഗൃാമേഞൃൃായതൃ്ൃ1,19
വാർഡൃെൾ,ോണപഞൃൃരി7,8
വാർഡൃെൾമൃഴൃവനായംൃ 6-
ാം വാർഡൃ ഭാഗിെമായംൃ (കൃ
തിരാൻ മൃതൽ െിഴപൃകൃടൃൃ്),
കെപൃൃറമൃൃ് തഗൃാമേഞൃൃായതൃൃ്
വാർഡൃ4,ചാലകൃൃൃടിനഗരസഭ
ഡിവിഷൻ19,തൃശൃർപൊർപൃൃ
പറഷൻഡിവിഷൻ 50.െകണൃൃ
യൻൃകമനൃൃ്ൃപോണിൽനിനൃൃ്ഒ
ഴിവാകൃൃിയതേൃപേശങൃൃൾ:കൃഴൃ
ർതഗൃാമേഞൃൃായതൃൃ്വാർഡൃ6,
കൊടെരവാർഡൃ15,താനൃൃൃയം
വാർഡൃ18,മൃളങൃൃൃനൃൃതൃൃൃൊവൃ
വാർഡൃ11,ൊടൃൃാൊമൃൃാൽവാ
ർഡൃ11,ഇരിങൃൃാലകൃൃൃടനഗര
സഭ9,10,12,34,36ഡിവിഷ
നൃെൾ, വടകൃൃാപഞൃൃരി നഗര
സഭഡിവിഷൻ16.

തൃശൃർ19പേർകൃൃ്കൃടികൊവിഡൃ
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രോൊഃസമസത്ാഃസഖ്ിരോഭവന്്്
11195കർകുുിെകം29 ദൽുഹജു്ു22

2020 ഓഗസ്്്്്13വയ്ാഴം

ഹിനുുു രിനുുുെർചുുാവകാേ നിയമതുുിൽ വയുകുുതവരുതിടുകുണുുുളുുസുനരുീംവൊെതി
വിധികുടംുബസവുതുുിൽമകവോടോപുുംതടനുുമക
ൾകുുും തുലയുാവകാേമുടടുുനുു് സുുാരികുുുനുുതാ
ണ.ുവീെിടനുുുഅകതുുളങുുളിടൊതുങുുുനുുകണുുീർ
ചുുാലുകൾകണുുുടൊണുുുളുുമുനുുംരടബഞുുിടനുുുതീ
ർപുു്ആേവുാസതുുിടനുുുടനടുവീർപുുുകൾരലജീവിത
ങുുൾകുുുംസമുുാനികുുുനുുു.രാജയുടുതുവിവിധവൊ
െതികളിലുളുുഅവനകായിരംവകസുകളിൽസന്തുീക
ളുടെഅവകാേങുുൾസുുാരിചുുുനൽകാനഈവി
ധിസഹായികുുും.നിയമതുുിനുമുനകാലനരുാബലയും
നൽകിയവകാെതിവിൽരനതുംകുൊടതവാകുുാലുളുു
സവുതുു്ഭാരംവയകുുുലിനുസാധുതയുടുുാകിടലുുനുുും
വയുകുുമാകുുുനുുു.
ഇനുുുയയിടലവയുതയുസത്മതവിഭാരങുുൾവിഭിനുു
ങുുളായനിയമങുുളാണുസവുതുുവകാേംസംബനുുി
ചുു്പുലർതുുിവപുുരുനുുത.ു മരുമകുുതുുായം നിലനി
നുുിരുനുു സമുഹങുുളിൽ സന്തുീകൾകുു് കാരയുമായ
അവരണനഇകുുാരയുതുുിൽവനരിവെടുുിവനുുിടുുിടലുു
നുുതിനുഉോഹരണംവകരളംതടനു.ുഎനുുാൽമകുു
തുുായസനമുുുോയംരിനുുുെരുനുുവിഭാരങുുൾകുു്സവു
തുുവകാേംസംബനുുിചുു്തീർതുുുംവയുതയുസത്മായ
കാഴെുപുുാടുകളാണുളുുത.ു ഹിനുുു സമുോയതുുിടല
കുടുുുകുടംുബസനമുുുോയവയുവസുു1976ടലനിയമം
വഴിഎടുതുുുകളഞുുസംസുുാനമാണുവകരളം.അ
ടതതുുുെർനുു്ജനുുംടൊണുുുലഭിചുുിരുനുുസവുതുുവ
കാേം1956ടലഹിനുുുരിനുുുെർചുുാവകാേനിയമനരു
കാരമായി.ഒസയുതുു്എഴുതാടതരിതാവുമരിചുുാൽത
ടനുുയംുഓഹരിയിൽആൺമകുുൾകുുുംടരൺമകുു
ൾകുുും തുലയുാവകാേമുടടുുനുുും ഹിനുുു സന്തുീകുു്
സവുതുുിൽപുർണാവകാേമുടടുുനുുുംനിയമതുുിൽ
വയുകുുമാകുുിയിരുനുുു.എനുുാൽമറുുുരലസംസുുാന
ങുുളിലംുഹിനുുുകുടുുുകുടംുബങുുൾനിലനിൽകുുുനുുു
ടുു്.
വകരളടുതുരിനുുുെർനുു്മറുു്േകുുിവണനുുുയനസം
സുുാനങുുളംുസമാനമായനിയമങുുൾകുു്രുരംനൽ
കി.തുെർനുു്വേേീയാെിസുുാനതുുിൽഇവയകുുു്ഏക
രുരംനൽകുനുുതിനായാണു1956ടലഹിനുുുരിനുുുെ
ർചുുാവകാേനിയമം2005ൽയുരിഎസർകുുാരിടനുുു
കാലതുു്രാർലടമനുു്ുവഭേരതിടെയതുത.ുആവഭേര
തികൾകുു്മുനകാലനരുാബലയുവംുവയുകുുതയംുനൽ
കിയാണുജസുുുുിസ്അരുൺമിനേുഅധയുകുുനായടബ
ഞുു്സുനരുധാനവിധി നരുസത്ാവംനെതുുിയിരികുുു
നുുത.ു2005ടസപറുുുംബറിനുമുനപുജനിചുുടരൺമ
കുുൾകുുുംസവുതുുിൽതുലയുാവകാേംലഭികുുും.സവു
തുുിൽഅവകാേമുടുുായിരുനുുരിതാവുവഭേരതികുു്
മുനപുമരിചുുാലംുമകൾകുു്അവകാേമുടടുുനുു്വൊ
െതിവയുകുുമാകുുിയിടുുുടുു്.അവകാേംജനുുസിദുുമാ
യിരിടകുുരിതാവുജീവിചുുിരിപുുുവുട,ുമരിവചുുഎനുു
തിനു നരുസകുുിയിടലുുനുുതാണുവൊെതിയുടെനിരീ
കുുണം.
തുലയുനീതിഉറപുുാകുുുനുുതായിരുനുുു2005ടലഹി
നുുുരിനുുുെർചുുവകാേനിയമവഭേരതി.സുനരുീംവകാ
െതിതടനുുെിലവിധികളിൽഅതുഎടുതുുുകാണി
കുുുകയംുടെയതുിടുുുടുു്.എങുുിലംുആവഭേരതിസി
വിൽ വയുവഹാരങുുളിലുടുുാകുുിയആേയകുുുഴപുും
ടെറുതായിരുനുുിലുു.ഇതുസംബനുുിചുു്വൊെതികളി
ൽനിനുു്വയുതയുസത്വിധികളുടുുായതുകാരയുങുുൾ
കുടുതൽസങുുീർണമാകുുി.എനുുാൽപുർവികസവു
തുു്നീതിപുർവകമായിവിതരണംടെയുുാന ലിംരവഭ
േംതെസമാവകടുുതിടലുുനുു്അർഥേങുുയകുുു്ഇെയി
ലുുാതുു വിധം വൊെതി വയുകുുമാകുുിയിരികുുുകയാ
ണ.ുഈവിധിസമുഹതുുിടനുുുനീതിവോധതുുിടല
നിർണായകനാഴികകുുലുുാടണനുുതിൽസംേയമിലുു.
സന്തുീകൾകുു്തുലയുനീതിടയനുുതുരരിഷക്ുതസ
മുഹതുുിടനുുു ലകുുണമാടണങുുിലംു വൊകതുുിടനുുു
രലഭാരങുുളിലംുഅതുഇനുുുംനരുവഹളികയാണ.ുവി
േയുാഭയുാസം,ടോഴിലവസരംതുെങുുിയവയിൽസന്തുീ
കുു്തുലയുതനൽകുനുുവരംുസവുതുുിടനുുുയംുസമുു
തുുിടനുുുയംുകാരയുംവരുവുപുൾഅതുഅവകാേമാ
യിടുുിലുു,ഔോരയുംവോടലയാണുകാണുനുുത.ുസന്തുീ
ോകുുീകരണതുുിനുസഹായികുുുനുുതാണുസവുതുുി
വനുുലുളുുഅവകാേം.അതിനു നിയമരരമായിതുു
ടനുുസാധുതലഭികുുുവുപുൾഎനതുവോകുടംുബങുു
ളിലാണുആേവുാസകിരണങുുൾടവളിചുുംരകരുനുു
ത.ുഓവോസമുഹതുുിലംുതുലയുനീതിയുടെനരുകാേം
കെനുു്ടെവലുുടുുതുടുു്.നകുിസത്യുനരിനുുുെർചുുാവകാ
േതുുിനുവവടുുിടോരുതിയവമരിവോയികുു്വലിയ
എതിർപുുുകൾതടനുു വനരിവെടുുിവനുുു.എനുുാൽ
ആസഹനതുുിലുടെവലിടോരുവിഭാരതുുിനാണു
നീതിലഭിചുുത.ുഈവിധിയംുആഅർഥതുുിൽതുലയു
നീതികുു്അെിവരയിടുനുുതാണ.ു

മകൾക്്്ത്ലയ്ാവകാശം
എന്്നീതിബോധം

വെബിനാറുകൾസംഘടിപുുികുുുമപുുൾ
കുറചുുുകാരയുങുുൾ
മ്രളിത്മ്്ാര്ക്ടി,നീരജജാനെി

ടകാവിഡുകാലംടവബിനാറുകളുടെകാലംകുെിയാണ.ുരടടുു
ടകുുഒരുടസമിനാർസംഘെിപുുികുുണടമങുുി
ൽഎടനുുലുുാംകെമുുകളായിരുനുുു?ഹാൾ
ബുകു്ുടെയുുണം,സംസാരികുുാനവരുനുുവ
രുടെയാനതു(െിലവപുുൾതാമസവംു)അവറ
ഞു്ുടെയുുണം,വകൾകുുാനവരുനുുവർകു്ു
ൊയവോ,കാപുുിവോടൊടുകുുാനുളുുസം
വിധാനമുടുുാകുുണം.ഇതിടനലുുാംപുറടമ
ഹാളിൽമിനിമംആളുകൾഇടലുുങുുിലംുനരു
തീകുുിചുുതിൽകുടുതൽആളുകൾവനുുാലംു
വിഷമമാണ.ു
എനുുാൽടവബിനാറിനുഇതുുരംനരുശനു
ങുുടൊനുുുമിലുു.zoom/googleമീറു്ുഅകുുൗടു്ു
ഉടടുുങുുിൽഎളുപുുതുുിൽടവബിനാർസം
ഘെിപുുികുുാം.അതുടൊണുുുതടനുുഇവപുുൾ
നമുകുുുചുറുുുംടവബിനാറുകളുടെനരുളയമാ
ണ.ുഎനികു്ുേിവവസനഒനുുിൽകുടുതൽ
ടവബിനാറുകളിവലകു്ുകുുണംവരുനുുുടു്ു.
ടരരുമുുാവുരിൽനിനുുുംബംരളുരുവിൽനി
നുുുംബാവകുുകുുിൽനിനുുുംഅടമരികുുയിൽ
നിനുുുംയുവോപുുിൽനിനുുുംകുുണങുുളുടു്ു.
സാധികുുുവപുുടളലുുാംസവുീകരികുുുനുുുമുടു്ു.
ടവബിനാർസംഘെിപുുിചു്ുആളുകൾകുുുര
രിെയമാവുനുുവതയുളുുു.പുതിയസംവിധാ
നതുുിടനുുുഅവസരങുുളംുരരിമിതികളംു
അറിയാടതരടു്ുടസമിനാർസംഘെിപുുിചുു
രരിെയവതുുടെയംുെിനുുാരതിവോടെയു
മാണുആളുകൾഇവപുുഴംുടവബിനാറുകൾ
സംഘെിപുുികുുുനുുത.ുവകരളതുുിൽഅനവധി
ടവബിനാറുകളിൽരടങുുടുതുുഅനുഭവ
തുുിടനുുുടവളിചുുതുുിൽഎങുുടനയാണുഒരു
നലുുടവബിനാർസംഘെിപുുിവകുുടുുതുഎനുു
തിൽകുറചുുുകാരയുങുുൾരറയാം.
1.െർചുുടെയുുാനുവദുുേികുുുനുുനരുസകുുമാ
യവിഷയങുുൾഅവതരിപുുികുുുനുുതിടോ
പുും,തലടകുുടു്ുആകർഷണീയവംുപുതുമയു
ളുുതുമായിരികുുണം.നാടുുിലിവപുുൾവളടര
യധികംടവബിനാറുകൾസംഘെിപുുികുുുനുു
തിനാൽനിങുുളുവദുുേികുുുനുുരീതിയിലുളുു,
അനുവോജയുരായവനുോതാകുുളിവലകു്ുഎ
തുുിവചുുരണടമങുുിൽഇകുുാരയുംതീർചുുയായംു
നേുദുുികുുണം.
2.സമയവേർഘയും90മിനിറുുിൽകുൊടത
നേുദുുികുുണടമനു്ുമാനതുമലുു,മുനുുിടൊനുുു
സമയംവൊവേുോതുുരങുുൾകുുായിനീകുുിവ
യുകുുുകയംുവവണം.
3.ഒനുുരമണികുുുർെർചുുയിൽവോഡവററുു
ടറകുൊടതനാലിലധികംനരുസംരകർഉ
ടുുായാൽആർകുുുംവവടുുനതുസമയംലഭി
കുുാടതെർചുുഉരരിപുുവമായിവപുുകംു.

4. ടവബിനാറുകൾകുുായിസംുഅടലുുങുുി
ൽഗുരിൾമീറു്ുവോടലഏടതങുുിലംുവോപുുു
ലറായമാധയുമംടതരടഞുുടുകുുുനുുതാവംു
നലുുത.ുകാരണംനരുഭാഷകർകുുുംവിഷയതുുി
ടലവിേഗധുർകുുുംസാവങുുതികവവേഗധുയു
മുടുുായിടകുുളുുണടമനുുിലുു.അതുടൊടു്ു
രരിെിതമലുുാതുുപുതിയപുുാറുുുവോമുകൾ
സാവങുുതികനരുശനുങുുളുടുുാകുുിവയകുുാം.
5.ടവബിനറിവലകു്ുവോഡവററുുടറടതര
ടഞുുടുകുുുവപുുഴംുനേുദുുികുുണം.കാരയുങുു
ൾവളടരടനുോഫഷണലായിനെവതുുടുുതി
നാൽസമയബനുുിതമായിഓവോടസഷ
നംുഅവസാനിപുുികുുാനംുസമർഥമായിനി
യനനുുുിചുുുടൊണുുുവോകാനംു കഴിയുനുുആ
ളായിരികുുണംവോഡവററുുർ.
6.കുറഞുുതുഒരാഴെുമുനടരങുുിലംുനെ
തുുാനുവദുുേികുുുനുുടവബിനറിടനകുുുറിചുുു
രരസയുടപുുടുതുുുകയംുരജിസവ്നുെഷനആരം
ഭികുുുകയംുടെയുുാം.സാധയുടമങുുിൽഈടവ
ബിനാർആർകുുുവവടുുിയുളുുതാടണനുുും
സുെിപുുികുുാം(അധയുാരകർ,ടനുോടഫഷണ
ലുകൾ,വിേയുാർഥികൾഎനുുിങുുടന).ടവബി
നാർആരംഭികുുുനുുതിനു24മണികുുുർമുന
രായിതുുടനുുഅതുഅറുുനഡുടെവയുുടുുലി
ങു്ുഅയചുുുടൊടുകുുണം.ഒരുമണികുുുർമു
നരായിറിവമനഡറംുഅയയുകുുാം.
7.വിർെവുൽആയതിനാൽവൊകടതുുവി
ടെനിനുുുമുളുുആളുകൾരടങുുടുവതുുകുുാ
ടമനുുതിനാൽനരുീനിചു്ുസമയംകുെിവരഖടപുു
ടുതുുണം.
8. ടവബിനാർസംഘെിപുുികുുുനുുവരുടെ
കുടുുതുുിൽവിഷയതുുിൽഅറിവുളുുവടര
കുൊടതസാവങുുതിക-ഓൺവലനസാവങുു
തികവിേയുകളിൽഅറിവുളുുഒരാൾകുെിതീ
ർചുുയായംുവവണം.സാവങുുതികകാരയുങുുൾ
അവർകു്ുവിടുുുടൊടുകുുുകയംുവവണം.
9.ടവബിനാറിനുമുനപുനരുഭാഷകരംുവോ
ഡവററുുറംുസാവങുുതികവിഭാരവുമുൾടപുുടു
നുുവാടസുആ്പു്ുനഗുുപു്ുരുരീകരികുുുനുുതുന
നുുായിരികുുും.അതുവഴിഅപുവഡറുുുകളംു
അവസാനനിമിഷതുുിലുടുുാകാവുനുുസാ
വങുുതികനരുശനുങുുളംുനരുഭാഷകടരതതുുമ
യംഅറിയികുുാനസാധികുുും.
10. വോഡവററുുടറയംുനരുസംരകവരയംുഉ
ൾടപുുടുതുുി,ഒരുേിവസംമുനടരങുുിലംുഅ
ഞുുുമിനിറു്ുസമയംഒരുടെസു്ുുുറൺനെതുുി
വോകുുണം.രടങുുടുകുുുനുുവർകു്ുസാവങുുതി
കവിേയുരരിെിതമാകാനഅതുസഹായകര
മാവംു.നരുസവനുുുഷനുകളുടടുുങുുിൽ24മണി
കുുുർമുനപുതയാറാകുുിനൽകാനനരുഭാഷ
കവോടുആവേയുടപുുൊം.നെുയൽസമയതു്ുഇ
തുഉരവോരികുുുനുുവിധംമനസിലാകുുുക
യംുടെയുുാം.

11.ടവബിനാർതുെങുുുനുുതിനുഅരമണി
കുുുർമുനടരങുുിലംുടെകനുികുുൽെീംതയാ
റായിഓൺവലനമീറുുിങുതുെങുുണം.ര
തുുുമിനിറു്ുമുനവരനരുഭാഷകരംുതയാറായി
എതുുണം.എങുുിവലരിഴവുകടളടനുുങുുിലു
മുവടുുഎനു്ുരരിവോധിചു്ുമറുുുമാർരങുുൾ
അവലംബികുുാനസാധികുുു.
12.നിശുുയിചുുസമയതുുുതടനുുടവബി
നാർതുെവങുുടുുതാണ.ുസാവങുുതികമായി
താമസമുടടുുങുുിൽരടങുുടുകുുുനുുവടരഅ
റിയികുുാനുളുുസംവിധാനമുടുുായിരികുു
ണം.
13.െിലനരുഭാഷകർഅനുവേിചുുിടുുുളുുതി
വനകുുാൾകുടുതൽസമയംസംസാരികുുു
വപുുൾമറുുുനരുഭാഷകർഇെടരൊതിരികുുുടമ
ങുുിലംുഇതുുരംഅവസരങുുളിൽവോഡവററുു
ർകുതയുമായിഇെടരവെടുുതാണ.ു
14.നരുഭാഷകർസംസാരികുുുവപുുൾൊറു്ു
വോകസുിൽവരുനുുവൊേയുങുുൾവേഖരിചു്ു
അതാതുനരുഭാഷകർകു്ുനൽവകടുുതുടു്ു.
ടസഷനുകൾഅവസാനികുുുവപുുവഴകുുും
വൊേയുങുുൾകുുുളുുഉതുുരങുുൾനകുമീകരി
കുുാനഇതുസഹായികുുും.
15. ടെറിയനഗുുപു്ുആടണങുുിൽ(50വരരി
ൽതാടഴ)വൊേയുങുുൾവനരിടു്ുവൊേികുുാനു
ളുുഅവസരംവനുോതാകുുൾകു്ുനൽകാവു
നുുതാണ.ുകുടുതൽആളുകളുളുുടവബിനാ
റിൽഅതുനരുശനുങുുളുടുുാകുുുടമനുുതിനാ
ൽവോഡവററുുർടതരടഞുുടുതുുവൊേയുങുുൾ
വൊേികുുുക.വൊേയുങുുൾവായികുുുവപുുൾ
വൊേയുമുനുുയിചുുവയുകുുിയുടെവരരുകുെിവാ
യിചുുാൽനനുുായിരികുുും.
16. ടവബിനാറിനുവേഷംസമയബനുുിത

മായിതുുടനുുരടങുുടുതുുവർകുുുളുുസർടുുി
ഫികുുറുുുകൾവിതരണംടെയുുണം.അവസാ
നിചുുടസഷനുകടളകുുുറിചു്ുവനുോതാകുുളുടെ
നരുതികരണംആരായുകയംുവവണം.
17.ടവബിനാറിൽആളുകൾസൗജനയുമാ
യിസംസാരികുുണടമനുുഒരുെിനുുവളർനുുു
വരുനുുുടു്ു.അതുേരിയലുു.നരുഭാഷകരുടെ
യംുവോഡവററുുറുടെയംുസമയതുുിനുവില
യുടു്ുഎനുുതിനാൽനരുതിഫലംനൽകുനുു
താണുേരി.
18.സവുാരതനരുസംരവംുനരുഭാഷകടരവി
േേമായിരരിെയടപുുടുതുുുനുുതംുഒഴിവാകുു
ണം.സംസാരികുുുനുുവരുടെടനുോവഫലുക
ൾഎലുുാവർകുുുംവനരടതുുഅയചുുുടൊടു
തു്ുരരമാവധിസമയംനരുഭാഷകർകുുുംനരു
ഭാഷണംവകൾകുുാനവനുുിരികുുുനുുവർകുുു
മായിവിനിവോരികുുണം.
19.സാവങുുതികമായിരതുുുവരവോടുസം
സാരികുുുനുുതംുആയിരംവരവോടുസംസാ
രികുുുനുുതംുനരുഭാഷകനുഒരുവോടലയാണ.ു
ഓൺവലനപുുാറു്ുവോമുകളിൽആയിരംമു
തൽഅയുുായിരംവടരആളുകൾകു്ുവനരിടു്ു
രടങുുടുകുുാനംുയുെയുുബുവഴിഎനതുആളുക
ൾകു്ുവവണടമങുുിലംുടവബിനാർകാണാ
നംുഇവപുുൾഅവസരമുടു്ു.
20.ഓവോവൊടളജംുവലനബുറിയംുസവു
നുുമായിനാലരുവോഅമുുവോവരർകുുായി
ടവബിനാർനെതുുുനുുതിവനകുുാൾരലരംു
ഒരുമിചു്ുകുെിരരമാവധിആളുകടളരടങുുടു
പുുികുുുനുുരീതിയിൽടവബിനാർനെതുുുനുു
താണുേരി.

എലിപ്്നിയ്കക്്തിരേജാഗര്തരേണം
കെ.കെ.ശൈലജ
ആരോഗയ്മനത്്്ിഎലിപുുനിയുടകുുതിടരഎലുുാവരംുജാനരുതരാലികുുണം.

ടോതുജനങുുളംുരകുുാനരുവർുുതുുനതുുിനിറങുുുനുു
വരംുഒരുവോടലനേുദുുികുുണം.നരുളയടതുുതുെർുുനുുുടുുാകു
നുുരകർുുചുുവയുാധികളിൽുുഏറുുവംുനരുധാനമാണുഎലിപുുനി.ഏ
തുരനിയംുഎലിപുുനിആകാടമനുുതിനാൽുുരനിവനുുാൽുു
സവുയംെികിതുുരാെിലുു.ആരംഭതുുിൽുുതടനുുഎലിപുുനിയാ
ടണനു്ുകടടുുതുുിെികിതുുലഭയുമാകുുിയിടലുുങുുിൽുുമരണംവ
ടരസംഭവികുുാനുുസാധയുതയുടു്ു.
കഴിഞുുനരുളയതുുിലംുനിരവധിവരർുുകുുാണുഎലിപുുനി
ബാധിചുുത.ുഎനുുാൽുുആവോരയുവകുപുുിടനുുുേകുുമായവോ
കുസിവസകുുിനുു കയുാമുുയിനിലുടെ വോരനിയനനുുുണതുുിനു
സാധിചുുു.ഇതുുവണയംുഎലിപുുനിഭീഷണിയാകാനുസാധയു
തയുടുു്. ഇതു മുനുുിൽകുുടുു്ആവോരയു വകുപുു് വോകുസി
കയുാംടരയനുുകൾുുസംഘെിപുുിചുുുവരുനുുു.മലിനജലതുുിലിറ
ങുുുനുുഎലുുാവരംു വവടുുനതുമുനുുകരുതലുകൾുുസവുീകരികുു
ണം.രകുുാനരുവർുുതുുനതുുിനുഇറങുുുനുുവർുുആവോരയുവകു
പുുിടനുുുനിർുുവേേമനുസരിചു്ുഎലിപുുനിനരുതിവോധമരുനുുായ
വോകുസിവസകുുിനുുകഴികുുുക.എലുുാസർുുകുുാർുുആശുരനതുി
കളിലംുഎലിപുുനിടകുുതിരായസൗജനയുെികിതുുലഭയുമാണ.ു

എനുുാണുഎലിപുുനി?
ടലപുവോസ്വരറജനുസിൽുുടപുുടുുഒരിനംസ്വരവോകീറുു
മനുഷയുരിൽുുഉടുുാകുുുനുുഒരുജനുുുജനയുവോരമാണുഎലിപുു
നി.ജീവികളുടെമലമുനതുവിസർുുജയുംജലതുുിൽുുകലർുുനുുാണു
എലിപുുനിരെരുനുുത.ു

ദോഗവയുാേനം
ടകടുുിനിൽുുകുുുനുുമഴടവളുുതുുിൽുുഇറങുുുനുുവർുുകുുുംമറു്ുമ
ലിനജലവുമായിസമുുർുുകുുതുുിൽുുവരുനുുവർുുകുുുമാണുഎലി
പുുനിഉടുുാകുനുുതിനുസാധയുതവയടറയുളുുത.ുവോരവാഹക
രായഎലി,രടുുി,കനുുുകാലികൾുു,രനുുിഎനുുിവയുടെവിസ
ർുുജയുംടകടുുികുുിെകുുുനുുടവളുുതുുിൽുുകലരുനുുു.ഇതുമായിസ
മുുർുുകുുതുുിൽുുവരുനുുവരുടെേരീരതുുിടലവലുുഷമ്സത്രങുു
ളിലുടെയംുമുറിവിലുടെയംുഎലിപുുനിയുടെഅണുകുുൾുുേ
രീരതുുിൽുുനരുവവേിചുുാണുഎലിപുുനിയുടുുാകുനുുത.ു

ദോഗലകുുണങുുളുു
രനി,വരേിവവേന(കാൽുുവണുുയിടലവരേികളിൽുു)തല
വവേന,നടുവവേന,വയറുവവേന,ഛർുുദുുി,കണു്ുചുവപു്ുഎനുുി
വയാണുഎലിപുുനിയുടെവോരതുുിടനുുുനരുാരംഭലകുുണങുു
ൾുു.ഈലകുുണങുുൾുുകാണുവപുുൾുുതടനുുേരിയായെികി
തുുനൽുുകുകയാടണങുുിൽുുപുർുുണമായംുവഭേമാകുുാവുനുുതാ
ണ.ു

ആരംഭതുുിലുുചികിതുുദരടാരിരുനുുാലുു?
ആരംഭതുുിൽുുെികിതുുലഭികുുാതുുഅവസുുയിൽുുവോരം
മുർുുചുുിചു്ുകരൾുു,വുകുു,തലവചുുർുു,േവുാസവൊേംതുെങുുിയആ
നുുരാവയവങുുടളബാധികുുുകയംുവോരിയുടെജീവനുുതടനുു
അരകെതുുിലാവുകയംുടെയുുും.അതിനാൽുുതടനുുഎലുുാവ
രംുആവോരയുവകുപുുിടനുുുനിർുുവേേങുുൾുുരാലികുുണം.

തേുരിദോധമാരുുഗനിരുുദേശങുുളുു
ടകടുുിനിൽുുകുുുനുുമലിനജലതുുിലംുമീനുുരിെികുുുനുുതായി

രാെതുുുംകുളതുുിലംുരാറടകുുടുുുകളിലുളുുടവളുുടകുുടുുിലംു
ജലസംഭരണികളിലംുഇറങുുുനുുതുഎലിപുുനികുു്കാരണമാ
കാം.ഇതുുരതുുിൽുുസമുുർുുകുുംഉടുുായാൽുുവോപു്ുഉരവോരി
ചു്ുേരീരംവുതുുിയായികഴുകുകയംുഒരുവോകുുറുടെനിർുുവേ
േനരുകാരംഎലിപുുനിനരുതിവോധമരുനുുായവോകുസിവസ
കുുിനുു100മിലുുിനരുാമിടനുുുരടു്ുഗുളികആഴെുയിൽുുഒരികുുൽുുവീ
തംകഴിവകുുടുുതുമാണ.ുടകടുുികുുിെകുുുനുുജലവുമായിസമുു
ർുുകുുമുളുുകാലമനതുയംുഇതുതുെവരടുുതാണ.ു
എലിമുനതുംകലർുുനുു്മലിനമായആഹാരംകഴിചുുാലംുഎ
ലിപുുനിവോരംബാധികുുാം.അതിനാൽുുആഹാരരോർുുഥങുുൾുു
അെചുുുസുകുുികുുുകയംുതിളപുുിചുുാറിയശുദുുജലംമാനതുംകു
െികുുാനുരവോരികുുുകയംുവവണം.

പവളുുപകുുടുുുകളിലുുഇറങുുരുതു
ഓെകളംുകനാലുകളംുവുതുുിയാകുുുനുുവർുു,രാെതുുുംര
റമുുിലംുരണിടയടുകുുുനുുവർുു,ശുെീകരണനരുവർുുതുുനങുുളി
ൽുുഏർുുടപുുടുനുുടോഴിലുറപുു്ടോഴിലാളികൾുുതുെങുുിയവർുു
വോകറുുുറുടെനിർുുവേേനരുകാരംഎലിപുുനിനരുതിവോധഗുളിക
കഴികുുണം.
ഒഴുകുുിലുുാടതടകടുുിനിൽുുകുുുനുുടവളുുതുുിൽുുകുളികുുുക
വോ,വകകാലുകൾുുകഴുകുകവോഅരുത.ുടവളുുതുുിൽുുഇ
റവങുുടുുസാഹെരയുമുടുുായാൽുുകടുുിയുളുുവകയുറ,കാലുറ
(രംബുടു്ു)എനുുിവധരിവകുുടുുതാണ.ു
ടകടുുികുുിെകുുുനുുജലവുമായിസമുുർുുകുുതുുിൽുുവനുുതിനു
വേഷംരനി,േരീരവവേന,തലവവേന,കണുുിനുചുവപു്ു,മുനതു
തുുിനുമഞുുനിറം,മുനതുതുുിടനുുുഅളവുകുറയുകതുെങുുിയ
ലകുുണങുുൾുുകടുുാൽുുഉെനുുആശുരനതുിയിടലതുുിഎലിപുുനി
യുടകുുതിടരെികിതുുലഭയുമാവകുുടുുതാണ.ു

മതുുുയബനുുനംപുനരാരംഭിചുുു,കെൽമതുുുയംഎതുുിതുുുെങുുി
തിരുവനനുുപുരം:മാസങുുളുടെഇെവവളകൾ
കുു്വേഷംമതുുുയബനുുനവോടുുുകൾകെലിൽ
വോയിതുുുെങുുി.ടകാവിഡുനിയനനുുുണമിലുുാ
തുുനരുവേേങുുളിൽഇനുുടലവോടെകെൽമ
തുുുയങുുൾവിൽരനയടുകുുതുുി.വനുൊളിങുനിവോ
ധനതുുിനുവേഷംടൊവിഡുനിയനനുുുണങുുളംു
നരുതികുലകാലാവസുുയംുവനുുതിനാലാണുമ
തുുുയബനുുനംപുനരാരംഭികുുൽുുവവകിയത.ു
കഴിഞുു31നുവനുൊളിങുനിവോധനംഅവസാനി
ചുുിരുനുുു.
ഇനുുടലമതുുുയടുതുഴിലാളികൾുുകുുുളുുകാ
ലാവസുുാമുനുുറിയിപുുുകളംുരിനുുവലിചുുവോ
ടെമതുുുയവമഖലടമടലുുസജീവമായിതുുുെങുുി.
നിയനനുുുണങുുൾമുലംമാസങുുളായിമതുുുയവി
തരണംനരുതിസനുുിയിലായിരുനുുു.ടെറുവളുു
ങുുളിൽവരുനുുമീനുകളായിരുനുുുവിൽരനന
െതുുിയിരുനുുത.ുകെൽമതുുുയംഎതുുാതായവോ
ടെനരുാമങുുളിലംുനരരങുുളിലുടമലുുാംജനങുു
ളംുമീനകഴികുുാനായിരലവഴിയംുവോകുുി.
എനുുാൽസർകുുാർനിയനനുുുണങുുൾകടുപുുിചുു
വോടെേിവസങുുൾകുുകംഉണകുുമീനവോലംു
ലഭികുുാതായി.
ഇതിനിടെ,തീരവേേങുുൾകവടുുനമനുു്ു
വോണുകളായികെൽമതുുുയതുുിടനുുുവരവുപു
ർണമായിനിലചുുവോടെകായൽമതുുുയങുുൾ
കുുുംഡിമാനുുുായി.ടകാവിഡുനിയനനുുുണങുുളി
ലുുാതുുനരുവേേങുുളിൽകായൽമതുുുയവിൽരന
യംു സജീവമായി.മീനകഴികുുാനുളുുആനരുഹം
ടകാടുു്ഇരടുുിവിലവടരനൽകിയാണുവഴി
വോരങുുളിൽനിനുുുംപുഴ-കായൽമതുുുയങുുൾ
രലരംുവാങുുിവപുുയിരുനുുത.ുഇനുുടലവോടെ
വോടുുുകൾകുുുംകെലിൽവോകാനഅനുമതി
യായവോടെമതുുുയലഭയുതയിടലനരുതിസനുുികുു്

അൽരടമങുുിലംുഅയവുവരുടമനുുാണുജനങുു
ളുടെനരുതീകുു.
അവതസമയംമതുുുയടുതുഴിലാളികൾുുകുുാ
യുളുുനരുവതുയകമാർുുരനിർുുവേേങുുൾുുതയാറാ
കുുാനുുജിലുുാടോലിസ്വമധാവികൾുുകുു്ഡിജി
രിനിർുുവേേംനൽുുകി.തീരവേേവമഖലയിൽുു
ടൊവിഡുമാനേണുുംരാലികുുുനുുുടടുുനുു്ജി

ലുുാടോലിസ്വമധാവികൾുുഉറപുുുവരുതുുണം.
വിഴിഞുുംമതുുുയബനുുനതുറമുഖതുുിനായി
തിരുവനനുുപുരംസിറുുിടോലിസ്കമുുിഷണർുു
തയാറാകുുിയമാർുുരനിർുുവദുുേംമാതുകയായി
സവുീകരികുുാനംുആവേയുടപുുടുുിടുുുടുു്.
തീരവേേവമഖലയിടലടൊവിഡുനരുതിവോധ
നരുവർുുതുുനങുുൾുുഏവൊരിപുുിചുു്നകുമസമാധാ

നവിഭാരംഎഡിജിരികുു്റി
വപുുർുുടുു്ടെയുുാനായിവനുകം
നബുാഞുു്തിരുവനനുുപുരംടറ
യുഞുു്ഐജിടയചുമതലടപുു
ടുതുുിയിടുുുടുു്.ഫിഷറീസ്വ
കുപുുിടനുുുമാർരനിർവേേങുു
ൾകുു്പുറവമടരാലീസ്നിയ
നനുുുണങുുളംുഏർടപുുടുതുുു
നുുതിൽമതുുുയടുതാുഴിലാക
ൾകുുുംഎതിർപുുുടുു്.

ഫിഷറീസ്വകുപുു്
മാരുുഗനിരുുദേശങുുളുു
പുറപപുുടുവിചുുു
ടൊവിഡുവയുാരനസാഹെ
രയുതുുിൽുുഫിഷറീസ്വകുപുു്
മാർുുരനിർുുവേേങുുൾുുപുറടപുു
ടുവിചുുിടുുുടുു്.ഒറുുയകുുനമുുറി
ൽുുഅവസാനികുുുനുുവളുു
ങുുൾുുകുുുംവോടുുുകൾുുകുുും
തിങുുൾുു,ബുധനുു,ടവളുുിേിവ
സങുുളിലംുഇരടുുയകുുങുു
ൾുുകുു്ടൊവുു,വയുാഴം,േനിേി
വസങുുളിലുമാണുമതുുുയബ
നുുനതുുിനുഅനുമതി.ഞാ

യറാഴെുഅവധിയായിരികുുും.വളുുങുുൾുു24മ
ണികുുുറിനുളുുിൽുുപുറടപുുടുുസുുലതുു്തിരി
ടകടയതുുണം.
ഹാർുുബറുകളിടലമതുുുയവലലതുുിനുവിലകുുു
ടുു്.കടടുുയുടമനുു്ുവോണുകളിൽുുരിെിചുുുടൊ
ണുുുവരുനുുമതുുുയംആവമഖലയകുുുളുുിൽുുമാ

നതുവമവിൽുുകുുാനുുരാടുളുുു.ബീചുുിൽുുതുറകുുു
നുുകൗടുുറിൽുുരജിസുുുുർുുടെയുുുനുുവാഹനങുു
ൾുുകുുായിരികുുുംഹാർുുബറിവലകുു്നരുവവേികുുാ
നുുഅനുമതി.

അനുവാേംദേരിനുമാതരും
മതുുുയബനുുനതുുിനുഅനുമതിനൽകിടയ
നുു്സർകുുാർനരുഖയുാരിടചുുങുുിലംുമതുുുയവമഖല
യിൽനരുവതുയകിചുു്ഗുണടമാനുുുമിടലുുനുു്വകരള
സവുതനനുുുമതുുുയടുതാുഴിലാളിടഫഡവറഷന
സംസുുാനനരുസിഡനുു്ുജാകസുൺടോളുുയി
ൽ.90േതമാനംതീരങുുളംുഹാർബറുകളംുക
വടുുനടമനുു്ുവോണുകളാണ.ുഇനിവോകാ
ടമനുു്കരുതിയാൽഅറുരവോളംവരർവോലി
കുുുവോകുനുുവോടുുുകളിൽഎങുുടനസാമു
ഹികഅകലംരാലിചുു്മതുുുയബനുുനംസാധി
കുുും?നിയനനുുുണങുുളിൽസർകുുാർപുനഃരരി
വോധനനെതുുണം.
ടകാവിഡുവയുാരനടുതുതുെർനുു്വിവിധജി
ലുുകളിൽമതുുുയബനുുനവംുവിരണനവംുനി
വോധികുുുകയംുകടുതുുനിയനനുുുണങുുൾഏർ
ടപുുടുതുുുകയംുടെയതുസാഹെരയുതുുിൽതീര
വേേവമഖലകടുതുുവറുതിയിലാണ.ുഅനുുനു
വോലിടെയതുുകുടംുബംപുലർതുുുനുുവരാണു
രലരംു.മീനരിെിതുുമലുുാടതമടറുുരുടോഴി
ലംുരരിേീലികുുാതുുതീരവേേവാസികൾഭുരി
ഭാരവംുരടുുിണിയിലാണ.ുമീനരിെിതുുകുുാരുടെ
യംുവിരണനവോലിയിൽഏർടപുുടുുസന്തുീകള
െകുുമുളുുഅനുബനുുവമഖലയിടലടോഴിലാ
ളികളുടെയംുരടുുിണിമാറുുാനസർകുുാർഅെി
യനുുരനെരെിവകടുകുളുുണം.
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=അരവുതി: പുതിയ സവ്നഹബനുും ഉടകലടു
കുുും.സനുുിസംഭാഷണതുുിലുുഅനുകുലസാ
ഹചരയുങുുൾുുഉണുുാകംു.ആതുുവിരവുാസംവരധി
കുുും.
=ഭരണി:വസവനസാമരുുതുുുയതുുാലുുൊരയുവിജ
യമുണുുാകംു. നപുതികുലസാഹചരയുങുുകളഅതി
ജീവിയകുുുും.നിബനുുെൾുുപാലികുുും.
=ൊരുുതുുിെ : ആവരാഗയും തുപതുിെരമായിരി
യകുുുും. ആനഗുഹിയകുുുുനുു ൊരയുങുുൾുു സാധി
കുുും. നപുതികുലസാഹചരയുങുുകള അതിജീവി
യകുുുും.മഹതുവയുകുുിെകളപരിചയകപുുടംു.
=വരാഹിണി:കപാതുജനപിനുുുണയംുെകുുിരാ
നടുുുീയനപുവരുുതുുനങുുളിലുുവിജയവംുകുടംുബജീ
വിതതുുിലുുസംതുപതുിയംുധരുുമുുനപുവുതുുിെളി
ലുുതാലപുരയുവംുഉണുുാകംു.
=മെയിരം:ഭകുുണനെുമീെരണതുുിലുളുുഅപാ
െതെളാലുുഅസവുാസുുുയംഅനുഭവകപുുടംു. വാ
കുുരുുകുുങുുളിലുുനിനുുുംഒഴിഞുുുമാറുെയാണു
വവണുുത.ു
=തിരുവാതിര : സവുപനുസാകുുാതെുാരതുുാലുു
ആതുുനിരുുവുതിയുണുുാകംു.നടുുകപുുടുുഉവദുയാഗം
തിരിചുുുലഭികുുും.രാസന്തുജുുരുുകുു്അനുകുല
സാഹചരയുംവനുുുവചരംു.
=പുണരുുതം:കുടംുബാംഗങുുവളാകടാപുുംതാമസി
യകുുുുവാൻുുതകുുവണുുംഉവദുയാഗമാറുുമുണുുാകംു.
വിദുരപഠനതുുിനുനപുവവരനംലഭികുുും.
=പുയുും:ചിനുുിചുുുനപുവരുുതുുിയകുുുുവാൻുുയുകുുി
വതാനുുും. ഭുമിനെുയവിനെുയങുുളിലുു പണം മുട
കുുുംഅദുരയുമായപണമിടപാടുെളിലുുനിനുുും
പിനുുാറണം.
=ആയിലയും:നപുരസത്വസവനതുുിനുഅംഗീൊ
രംലഭികുുും.മംഗളെരുുമുുങുുൾുുകു്ുസാകുുുയംവഹി
കുുും.ആരാധനാലയദരുുരനതുുാലുുആരവുാസമു
ണുുാകംു.
=മെം:അസമയങുുളിലുളളയാനതുആവുനുുതംു
ഉവപകുുിയകുുുണം.ഉപൊരംകചയതുുകൊടുതുു

വരിലുുനിനുുുംഅപസവുരങുുൾുുവെൾുുകുുുവാനിട
വരംു.
=പുരം:പുതിയപദുുതിയകുു്ുരുപെലപുനതയുുാ
റാകംു.സനുുിസംഭാഷണതുുിലുുവിജയിയകുുുും.
ഉവദുയാഗതുുിലുുസുുാനകുുയറുുമുണുുാകംു.സാമുു
തുുിെസുുിതികമചുുകപുുടംു.
=ഉനതും:െടംകൊടുതുുസംഖയുതിരിചുുുലഭികുുും.
പരീകുുയകുു്ുആതുുവിരവുാസംവരുുദുുിയകുുുും.പ
റയുനുുവാകുുുെൾുുഫലനപുദമായിതുുീരംു.
=അതുും:നിസുുാരൊരയുങുുൾുുകുുുവപാലംുതട
സുുമുണുുാകംു. വാകുുു പാലിയകുുുുവാൻുു സാധി
യകുുുുെയിലുു.അരുുഹമായപണംലഭിയകുുുുെയി
ലുു.
=ചിനതു:അധിൊരപരിധിവരധികുുും.സനുുാന
സംരകുുണതുുാലുുആരവുാസമുണുുാകംു.ആവരാ
പണങുുളിലുുനിനുുുംകുറുുവിമുകുുനാകംു.
=വചാതി:ഔവദുയാഗിെഅനിശുുിതാവസുുതര
ണം കചയുുും. നിബനുുെൾുു പാലികുുും. മുടങുുി
കുുിടപുുുളുുെരുുമുുപദുുതിെൾുുപുനരാരംഭിയകുുുും.
=വിരാഖം:െീഴജുീവനകുുാരുകടഅബദുുങുുൾുു
തിരുതുുും.അനുചിതനപുവുതുുിെളിലുു നിനുുും
പിനുുാറംു.രനതുുകുുൾുുവരധികുുും.സവുസുുതകുറ
യംു.
=അനിഴം : നരുമെരമായ നപുവരുുതുുനങുുൾുുപു
രുുതുുീെരിയകുുുുവാൻുുസുഹുതുുഹായംവതടംു.ഉ
വദുയാഗതുുിലുുനപുതീകുുിചുുവനടുുമിലുുാതുുതിനാലുുഉ
പരിപഠനതുുിനുവചരുവാൻുുതയുുാറാകംു.
=തുവകുുടുു:അവസരങുുൾുുപരമാവധിനപുവയാജ

നകപുുടുതുുും.പുതിയെരുുമുുവമഖലെൾുുകുു്രുപ
വരഖതയുുാറാകംു.െരാറുവജാലിെൾുുപുരുുതുുീെ
രിയകുുുും.
=മുലം:നടുുകപുുടുുഉവദുയാഗതുുിലുുപുനരുുനിയമ
നംലഭികുുും.പുതിയെരുുമുുപദുുതെൾുുകുുുരുപ
െലപുനകചയുുും.നപുവരുുതുുനമണുുലങുുളിലുുനി
നു്ുസാമുുതുുിെപുവരാഗതിയുണുുാകംു.
=പുരാടം:നിരവധിൊരയുങുുൾുുനിഷെ്രുുഷവയാ
ടുകുടികചയതുുതീരുുകുുുവാനവസരമുണുുാകംു.
അമിതമായഅനുുവിരവുാസവംുആതുുവിരവുാസ
വംുഉവപകുുികുുണം.
=ഉനതുാടം:വമലധിൊരിപറയുനുുഅബദുുങുുൾുു
തിരുതുുുവാനിടവരംു.സംഘവനതുതവുസുുാനം
ഏകറുുടുകുുുവാൻുുനിരുുബനുുിതനാകംു.
=തിരുവവാണം:ആതുുവിരവുാസംകുറയംു.വാ
ഹനഉപവയാഗംഒഴിവാകുുണം.അനയുരുകടൊരയു
ങുുളിലുുഇടകപടരുത.ുവയുവസുുെളിലുുനിനുുുംവയു
തിചലിയകുുുരുത.ു
=അവിടുും:സുഹുതുുികുുുസവുൊരയുആവരയുങുു
ൾുുകു്ുയാനതുവവണുുിവരംു.ൊരയുനിരുുവുുഹണരകുുി
വരധികുുും.ആദുുുയാതുുിെ-ആതുുീയനപുഭാഷണ
ങുുൾുുവെൾുുകുുും.
=ചതയം:അസുഖങുുളാലുുഅസവുാസുുുയമനുഭവ
കപുുടംു.െടംകൊടുകുുരുത.ുവസത്ുതരുുകുുതുുിലുു
വിടുുുവീഴചുയകുുുുതയുുാറാകംു.നപുയതനുങുുൾുുകുു്
പകുതിഫലമുണുുാകംു.
=പുവരാരുടുുാതി:സവുപനുസാകുുാലുുകുുാരതുുാലുു
ആതുുനിരുുവുതിയുണുുാകംു.മുടങുുികുുിടപുുുളുുപ
ദുുതിെൾുുപുനരാരംഭിയകുുുും.
=ഉനതുടുുാതി:വയുവസുുെൾുുപാലികുുും.സുഹുതുുു
കുുവളാകടാപുുംഉലുുാസയാനതുപുറകപുുടംു.സംഘടി
തനരുമങുുൾുുവിജയിയകുുുും.മതുുരരംഗങുുളിലുുവി
ജയിയകുുുും.
=വരവതി:ശുഭസുചെങുുളായനപുവുതുുിെളിലുു
ആതുുാരുുതുുമായിനപുവരുുതുുിയകുുുുവാൻുുസനുുദുു
നാകംു.സംഘവനതുതവുസുുാനംഏകറുുടുകുുും.

ഇന്്്നിങ്്ളക്്്
ബബ്ഹ്്ബര്ീ കാണിപ്്യ്്്ര
നാരായണൻനമ്്്തിരിപ്്ാട്

ആപോഗയ്പര്വർ്്ത്്കര്മട
മപോവീരയ്ംതകർ്്ക്്്ക
ചിലര്മടഅജൻഡ:മ്ഖയ്മപത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: ആവോഗയു
നപുവരുുതുുെരുകട മവോവീരയും
തെരുുകുുുെ എനുു ദുടുു ലാ
വകുുകടയായിരുനുുുകോവിഡു
മഹാമാരിയുകടആദയുഘടുുംമു
തലുുചിലരുകടഅജണുുകയനുു്
മുഖയുമനനുുുിപിണറായിവിജയ
ൻ. െകുുിരാനടുുുീയാതീതമായി
ജനങുുൾുുകുുുവവണുുിനിലുുവകുു
ണുുസമയമാണികതനുു്ഞാൻുു
ആദയുവമപറഞുുു.നിരുുഭാഗയുവ
രാലുു ബധിരെരുുണങുുളിലാ
ണുഅകൊകകുുപതിചുുത.ു
ആവോഗയുനപുവരുുതുുെകരമാ
റുുിപെരംകൊലീസികനചുമത
ലഏലുുപികുുാൻുുസരുുകുുാരുുതീ
രുമാനിചുുുഎനുുആവോപണ
വുമായികുറചുുുദിവസംമുൻുുപു
വനുുു.ആവോഗയുനപുവരുുതുുെരു
കട വോലിഭാരം കുറയകുുുാൻുു
ചില ൊരയുങുുളിലുു അവരുുകുു്
കൊലീസികുുു വസവനം ലഭയു
മാകുുിയതിനാണങുുകന നപുച
രിപുുിചുുത.ുആ സതയും ജനങുു
ൾുുകു്ുമനസിലായിഎനുുുെണുു
വപുുൾുുപുതിയആവോപണവു
മായിവീണുുുംവനുുിരികുുുനുുു.
കോവിഡുതടയാൻുുവെരളതുുി

കലകൊതുആവോഗയുസംവി
ധാനം പരാജയകപുുടുുു എനുുാ
ണുപറയുനുുത-ുമുഖയുമനനുുുിചു
ണുുികുുാടുുി.
രാജയുകതുുഏറുുവംുകുറഞുു
മരണനിരകുു് വെരളതുുിലാ
ണ.ു വോഗംഇരടുുികുുുനുുതിനു
ളുുസമയം വദരീയ രരാരരി
വയകുുാൾുുനാലുദിവസംകുടു
തലാണ.ു അകുുാരയുതുുിലുു രാ
ജയുതുു്രണുുാംസുുാനതുുാണു
നമുുൾുു.മറുുുസംസുുാനങുുളിലുു
ലകുുണങുുൾുുകുറഞുുാലുുവീ
ടുുിവലകു്ുഅയയകുുുുവപുുൾുുകട
സു്ുുുറിസൾുുടു്ുകനഗറുുീവുആയതി
നുവരഷംമാനതുംഇവികടഡി
സച്ാരുുജു കചയുുുനുുു. വോഗല
കുുണങുുളിലുു കുറവു െണുുാ
ലുുപറഞുുുവിടുനുുിടങുുളില,
വോഗംവഭദമായിടു്ുവീടുുിവലയകുു്ു
മടകുുി അയയകുുുുനുു സുുല
വതുുകുുാൾുു റികുുവറി വററുു് ഉ
ണുുാകംു.അതുസവുാഭാവിെമാ
ണ.ു പവകു,ുഅങുുകനകോരു
റികുുവറിആവോനമുകു്ുവവ
ണുുകതനു്ുആവോപണമുനുുയി
കുുുനുുവരുുആവോചികുുണകമ
നു്ുമുഖയുമനനുുുിപറഞുുു.

ലൈഫ്മിഷൻ്്കരാര്്ഉറപ്്ിക്്ാൻ്്
അറബിയ്മായിസംസാരിച്്ത്സവ്പ്ന
കോചുുി:വടകുുാവഞുുരികലഫുമിഷൻുുപ
ദുുതിയുകടെരാരുുലഭികുുാൻുുഇടനിലകുുാ
രായതുസവുപുനസുവരഷംുസനുുീപംുആ
കണനുുു പദുുതിയുകട നടതുുിപുുുൊരൻുു
യുണികടകുു്ഉടമസവുതുഷ്ഈപുുൻുു.എ
മിവററുുസ്കറഡു നെുസുുുികുുുെരാരുുലഭി
കുുാനാണുസവുപുനഇടകപടലുുനടതുുിയ
ത.ു െരാരുു ഉറപുുികുുാൻുു അറബിയുമായി
സംസാരിചുുതുസവുപുനസുവരഷായിരുനുുു.
ഇങുുകനസംസാരികുുാൻുുസവുപുനെമുുീഷ
ൻുുആവരയുകപുുടുുു.
സവുപുനയുമായുളുു ബനുുകതുുകുുുറി
ചുുും െമുുീഷൻുു നലുുെിയതുെകയകുറി
ചുുുംഎൻുുഐഎയകുുുുകോഴിനലുുെിയതാ
യംുസവുതുഷ്ഈപുുൻുുകവളികപുുടുതുുി.
കലഫുമിഷൻുുപദുുതിനപുൊരംെരാരുുഉറ
പുുിചുുത1ു8.5വോടിരുപയകുുുായിരുനുുു.ഇ
തിലുു 14 വോടിരുപ ലഭിചുുുകവനുുുംസ
വതുുഷ്പറഞുുു.സംസുുാനസരുുകുുാരുുഉ
വദുോഗസുുരുമാകോനുുും ചരുുചുുെൾുു നട
തുുിയിടുുിലുു.

അവതസമയം കറ
ഡനുെുസു്ുു20വോടിന
ലുുെിയവിവാദപദുുതി

കുു്വനരകതുുസരുുകുുാരുു13വോടികുു്ഭര
ണാനുമതിനലുുെികയനുുവരഖപുറതുുുവ
നുുിരുനുുു.വടകുുാവഞുുരിയികലഫുുാറു്ുപദുു
തികു്ു2019ജുണിലാണുസരുുകുുാരുുഭരണാ
നുമതിനലുുെിയത.ുകലഫുമിഷനുെീഴി
കലപദുുതിയിലുുപിനുുീടുയുഎഇസനുുദുു
സംഘടനയായഎമിവററുുസ്കറഡുനെുസു്ുു
സഹെരണം നപുഖയുാപിചുുു. ഇവൊകട 13
വോടിയുകടഫുുാറു്ുപദുുതി20വോടിയായി.
പിനുുാകലയുണികടകുു് എനുുസുുാപന
തുുിനുനിരുുമുുാണചുമതലയംുനലുുെി.ഇ
തുവഴിയാണുസവുപനുകുു്ഒരുവോടിരുപ
െമുുീഷൻുുെിടുുുനുുത.ു
സരുുകുുാരുു ഭുമിയികല പദുുതികുു് കട
ൻുുഡരുു വിളിചുുാവോയുണികടകുുിനു കറ
ഡനുെുസുു്ുെരാരുുനലുുെിയകതനുുതംുദു
രുഹം.ഇതുസംബനുുിചുുഉഭയെകുുിെരാ
റംുഇതുവകരപുറതുുുവിടുുിടുുിലുു.കലഫുമി
ഷൻുുപദുുതിയികലനിരുുമാണസഹായംന
ലുുെിയതുയുഎഇയികലസംഘടനയാണ.ു

സവ്ർ്്ണക്്ടത്്്:മ്ന്്്പര്തികള്മട
ജാമയ്ാപരക്്യിൽ്്വിധിഇന്്്

കോചുുി: തിരുവനനുുപുരം ന
യതനനുുുസവുരുുണകുുടതുു്വെസി
ലുുസവുപനുസുവരഷ്ഉൾുുപുുകടയു
ളുുമുനുുുനപുതിെളുകടജാമയുാവപ
കുുയിലുു വിധി ഇനുുു പറയoു.
സവുപനുയകുുു്പുറവമ വെസികല
എടുുാം നപുതി കസതലവി, പ
തുുാം നപുതി സംജു എനുുിവരാ
ണുജാമയുാവപകുുയുമായിവോട
തികയസമീപിചുുത.ു
സവുരുുണകുുടതുുു നിയമവിരു
ദുുമായഒരുെമുുനിവൊകലയാ
ണു നപുതിെൾുു നടതുുിയിരുനുു
കതനുു് വോടതികയ അറിയിചുു
വനുൊസിെയുുഷൻുു ജാമയുാവപകുു
കയഎതിരുുതുുു.സാമുുതുുിെകു
റുുകുതയുങുുൾുു പരിഗണികുുുനുു
വോടതിയാണു ജാമയുാവപകുുയി

ലുുവിധിപറയുനുുത.ു
അവതസമയം സവുരുുണകുുട
തുുുവെസുമായിബനുുകപുുടു്ുജവു
ലുുറി ഉടമകയ െസുുുുംസ് വോദയും
കചയുുലുുതുടരുെയാണ.ു വെസി
ലുു വനരകതുുഅറസുുുുിലായസം
ജുവികുുുഷംസുദുുീകനയാണുെ
സുുുുംസ്വോദയുംകചയുുുനുുത.ു വെ
സിലുു വനരകതുു അറസുുുുിലായ
സംജുവാങുുിയസവുരുുണംഷംസു
ദുുീനുനലുുെിയതായുളുുകോഴിയു
ണു്ു.ഇതികുുുഅടിസുുാനതുുിലാ
ണുഅവനുവഷണസംഘംഷംസു
ദുുീകന വോദയും കചയുുലിനുവിളി
പുുിചുുിരികുുുനുുത.ുഇയാൾുുമുൻുുകു
രുുജാമയുാവപകുുനലുുെിയിരുനുുു.
എനുുാലുുകഹവുകുടതിജാമയുാ
വപകുുതളുുുെയായിരുനുുു.

= ഇ തി ോ യി ക മ്്ീ ഷ ന്് ആ വ ശയ് പപ് ്ട്്്

നപ്ണബിപന്്് േില
ഗര്ത്രമായി തട്രന്്്്
നയുുഡലഹി:മസത്ിഷെ്രസന്തുനെുിയയകുുുുപിനുുാ
കലകോവിഡു19ബാധിചുുമുൻരാഷ്നടുപതിനപുണബു
കുമാരമുഖരജിയുകടനിലഅതീവഗുരുതരമായിതുട
രുനുുു.കവുുുിവലറുുറികുുുസഹായവതുുകടയാണുനപു
ണബുജീവൻനിലനിരതുുുനുുത.ുെഴിഞുുപതുുിനാ
ണുനപുണബികനഡലഹിെവുുുൺകമുുുികലകസ
നിെആശുപനതുിയിലനപുവവരിപുുിചുുത.ുതുടരനു്ുതല
വചുുറിലരകുുംെടുുപിടിചുുതുനീകുുംകചയുുാനുളുുര
സന്തുനെുിയയകുുുുവിവധയനായിരുനുുു.

ഗവർണറം്മ്ഖയ്മപത്്്ിയം്
ഇന്്്മരട്്ിമ്ടിസന്്ർശിക്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:ഗവരുുണരുു
ആരിഫു മുഹമുുദു ഖാനംു മു
ഖയുമനനുുുി പിണറായി വിജയ
നംു ഇനുു് കപടുുിമുടി ദുരനുു
ബാധിത നപുവദരം സനുുരുുരി
കുുും.കഹലിവോപറുുുരുുമാരുുഗം
ഇരുവരംു മുനുുാറികലതുുും.
തിരുവനനുുപുരതുുു നിനുു്
രാവികലഎടുുരവോകട കപടുുി
മുടിയിവലകുു്പുറകപുുടംു.
ആനചുുാലിലുു കഹലിവോ
പടുറിലുുഇറങുുുനുുഇവരുുഅ
വികട നിനുു് അപെടസുുല
വുതുകുു്വൊകുകമനുുാണുവി
വരം.ൊലാവസുുകുടിപരി
ഗണിചുുാകംുയാനതു.നിലവിലുു
നപുശുനങുുളികലുുനുുാണു റി
വുപുരുുടുു്. നപുതികുല ൊലവ
സുുയാകണങുുിലുുയാനതുമാറുുി

വയുകുുുകമനുുുംസരുുകുുാരുുവു
തുുങുുൾുുഅറിയിചുുു.
െരിപുുുരികല വിമാനദുര
നുു സുുലതുുും ഗവരുുണ
രുുകുകുപുുമാണുമുഖയുമനനുുുിസ
നുുരുുരനം നടതുുിയിരുനുുത.ു
െരിപുുുരികലതുുിയിടുുുംമുഖയു
മനനുുുി കപടുുിമുടിയിലുു സനുു
രുുരനംനടതുുാതുുതിലുുവിമ
രുുരനവുമായി നപുതിപകുുവംു
ബികജപിയംു രംഗകുതുതുുി
യിരുനുുു.എനുുാലുു,ൊലാവ
സുുാനപുശുനങുുളംുരകുുാനപു
വരുുതുുനങുുൾുുപുവോഗമികുുു
നുുതംുൊരണമാണുഅപെ
ടംനടനുുയുടൻുു നപുവദരംസ
നുുരുുരികുുാതുുകതനുുായിരു
നുുു മുഖയുമനനുുുിയുകട വിരദീ
െരണം.

"സോഷയ്ൽമീഡിയയിൽമാനയ്മായിഇടപെടാൻ
സവ്ന്്ംഎംഎൽഎമാസോട്െറയണം'
തിരുവനനുുപുരം: നപുതിപകുു വനതാവുസവുനുും
അണിെവോടുപറഞുുികലുുങുുിലംുസവുനുുംഎംഎ
ലഎമാവോകടങുുിലംുവോഷയുലമീഡിയയിലമാ
നയുമായിഇടകപടാൻപറയണകമനു്ുമുഖയുമനനുുുി
പിണറായി വിജയൻ.അസഭയുവരഷതുുിലപു
ണുുുവിളയാടുനുുവരാണുവോൺനഗുസ്വനതാകുു
കളനുുുംമുഖയുമനനുുുികുറുുകപുുടുതുുി.മുമു്ുഎതിരാ
ളിെകളകോലുുുെഎനുുനയംസിപിഎംസവുീെരി
ചുുുകവനുുുംഇവപുുൾകസബരഇടങുുളിലുകടഇ
ലുുായമുകചയുുുനുുുകവനുുനപുതിപകുുവനതാവികുുു
ആവോപണതുുിനുമറുപടിപറയുെയായിരുനുുു
മുഖയുമനനുുുി.
ആവോഗയുമനനുുുികെ.കെ.കരലജകയഡാൻ
സരഎനുുുവിളിചുുതുആരാണ?ുകെപിസിസിനപു
സിഡു്ുു പദവി കചറിയ സുുാനമായിരുവനു?ു
കരലജടീചുുരകു്ുമീഡിയമാനിയഎനുുുവിളിചുുതു
നപുതിപകുു വനതാവവലു?ു ടീചുുകറഅപമാനികുുാ
നംുവോരഫുകചയുുാനംുകഫയസുബ്ുകുുിലനരുുപുുു
ണുുാകുുിയിവലു?ുെഴിഞുുമാസംമനനുുുികമഴസുികുുു
ടുുിയമുുവോൺനഗുസ്-ലീഗുൊരുകടഭീെരകതറി
വിളികു്ുഇരയായി.അസഭയുവരഷമവലുുഉണുുായത.ു
കബനയുാമനംുകെ.ആര.മീരയംുവൊലുളുുഎഴു
തുുുൊരംുവോൺനഗുസുൊരുകടകസബരആ
നെുമണതുുിനുഇരയായി.
നിപുുകയതുരതുുുനുുതിനിടയിലുുനാടിനുവവ
ണുുിജീവൻുുതയുജിചുുനഴസു്ലിനിയുകടകുടംുബ
കതുുവോഷയുലുുമീഡിയയിലംുപുറതുുുംവവടുുയാ
ടാനുളുുനരുമംനടനുുു.ലിനിയുകടഭരുുതുുാവുവോ
ലികചയുുുനുുസുുലവതുുകു്ുമാരുുചു്ുനടതുുുെയംു
ആവോഗയുനപുവരുുതുുെകരആനെുമികുുുെയംുകച
യതു.ു
സവുരുുണകുുടതുുിലുുനപുതിവചരുുകുുകപുുടുുസനുുീപു
സിപിഎംനപുവരുുതുുെൻുുആകണനു്ുആദയുമായി

വാരുുതുുനലുുെിയതുഒരുനപുമുഖമാധയുമമവലു?ുഅ
യാൾുുഏതുപാരുുടിയിലാണുനിലുുകുുുനുുതുഎനു്ു
എലുുാവരംുെണുുിവലു.ു വോടിവയരിബാലകുഷണ്
കുുുെകുുതുുിവലകു്ുൊമറസംുകചയതുു'ഏലസ്
െണുുുപിടിചുുതംു' മാധയുമങുുളാണ.ു എനുുായിരു
നുുുഅതികുുുസതയുാവസുു?ഒരുകമഡികുുലുുഎ
െയുുപകുമു്ുുരരീരതുുിലുളുുതികനചുണുുികുുാണി
ചുുുകോണുുാണുഏലസ്എനു്ുചിനതുീെരികുുാൻുുനരു
മം നടനുുത.ു ഒരു കതരകഞുുടുപു്ു ൊലതുുാണു
വലുുകു്ുപഞുുായതു്ുഡിവിഷനിവലകു്ുമതുുരിചുുു
പരാജയകപുുടുുഒരുവോൺുുനഗുസ്വനിതാവനതാവി
കുുുമുടിസിപിഎംനപുവരുുതുുെരുുമുറിചുുുഎനുു
വാരുുതുുഒനുുാംവപജിലുുഇടുുത.ുഅവരുുസവുയംമു
ടിമുറിചുുതാകണനുുുപിനുുീടുവോധയുകപുുടുുിവലു?ുതി
രുതുുിവോ?മാപുുുപറവഞു?ു-മുഖയുമനനുുുിവോദി
ചുുു.
നപുതിപകുുവനതാവുസവുനുുംഅണിെവോടുപ
റഞുുികലുുങുുിലംുസവുനുുംപാരുുടുുിയികലജനനപുതി
നിധിെവോടുഎങുുിലംുമാനയുമായിവോഷയുലുുമീ
ഡിയയിലുുഇടകപടാൻുുപറയണം-പിണറായിപ
റഞുുു.
കോവിഡുപരിവോധനയിലവെരളംഇളവുന
ലെികയനുു നപുതിപകുുവനതാവികുുുആവോപ
ണംൊരയുങുുൾഅറിയാതുുതിനാലാകണനു്ുമു
ഖയുമനനുുുി പിണറായി വിജയൻ. ഇകതലുുാം വാര
തുുാസവമുുളനങുുളിലവനരവതുുവയുകുുമാകുുിയ
താണ.ുഅകൊനുുുംനപുതിപകുുവനതാവുവെടുുിടുുും
വെൾകുുാതുുമടുുിലഅവതരിപുുികുുുെയാണ.ുഈ
രാഷ്നടുീയൌരലംപണുുായിരുകനുുങുുിലകുറചു്ു
ഫലികുുുമായിരുനുുു.എനുുാലഇനു്ുസാവങുുതിെ
വിദയുയുകട ലഭയുതഎലുുാവരകുുുമുണു്ു. പറയുനുു
ൊരയുങുുൾഎവപുുൾവവണകമങുുിലംുപരിവോധി
കുുാവുനുുതരതുുിലലഭയുവുമാണ.ു

പോൺപരഖകൾ:
നയ്ായീകരിച്്്മ്ഖയ്മപത്്്ി
തിരുവനനുുപുരം: കോവി
ഡുവോഗിെളുകടസമുുരകുുംെ
കണുുതുുുനുുതിനായി കോ
കബലവോൺവരഖെൾവര
ഖരികുുുനുുതുവോഗിെളുകടസവു
ൊരയുതയിവലകുുുളുുെടനുുുെ
യറുുമാകണനുുവാദതുുിലുുെഴ
മുുികലുുനുു്മുഖയുമനനുുുിപിണറാ
യിവിജയൻ.
കൊലീസ്നിരവധിസാവങുു
തിെവിദയുെൾുു ഉപവോഗികുുു
നുുുണുു്. അതികുുു ഭാഗമായാ
ണു കോവിഡു വോഗിെളുകട
വോൾുുഡീകറുുയിലുുസ്കറവകുു
രുുഡു(സിഡിആരുു)വരഖരികുുാ
ൻുുകൊലീസ്വമധാവിനിരുുവദ

രംനലുുെിയത.ുവോഎൻുുവോ
ഴസുക്മുു്ു ഏജൻുുസിെൾുുകുു്
ഈരീതിയിലുളുുവിവരവരഖ
രണംനടതുുാൻുുഅനുമതിയു
ണു്ു.കൊതുജനാവോഗയുവംുസു
രകുുയംു മുൻുുനിരുുതുുിയാണു
വെരളതുുിലംുസിഡിആരുുവര
ഖരിചുു്വോഗിെളുകടവിവരങുു
ൾുുെകണുുതുുുനുുത.ുസമുുരകുും
െകണുുതുുുനുുതിനുളുു ഏറുു
വംുഫലനപുദമായമാരുുഗമാണി
ത.ുഇങുുകനവരഖരികുുുനുുവി
വരങുുൾുുമകറുുരാൾുുകു്ുകെമാ
റുെവോ മറുുുൊരയുങുുൾുുകുു് ഉ
പവോഗികുുുെവോകചയുുികലുു
നു്ുമുഖയുമനനുുുിപറഞുുു.

മതപഗ്ന്്ംവിതരണം
പര്ോപട്്പോള്്ഓഫിസര്്ക്്്
കസ്്്്ംസ്പോട്്ീസ്നൽകി
തിരുവനനുുപുരം:യുഎഇവോൺസുവലറുുി
കുുുനയതനനുുുബാവഗജുെളുമായിബനുുകപുു
ടുു വരഖെൾ നലെണകമനുു് ആവരയുകപുുടുു്
സംസുുാന വനുൊവടുുവോൾഓഫീസരകുു്െ
സുുുുംസ്െതുു്നലെി.മതനഗുനുുംനയതനനുുു
ബാഗുവഴിഇറകുുുമതികചയുുാൻുുസംസുുാന
തുുിനു അനുമതി നലുുൊൻുു െഴിയിലുു. പി
കനുുങുുകനയാണുവിതരണംനടനുുകതനുു്െ
സുുുുംസ്വോടുുീസിലുുവോദികുുുനുുു.
രണുു്വരുുഷതുുിനുളുുിലുുഎനതുനയതനനുുു
പാഴുസലുെൾുു വകനുുനുു് അറിയികുുണകമ
നുുുംെസുുുുംസ്ആവരയുകപുുടുുു. വനരികടുുതുുി
വിരദീെരണംനലുുൊനാണുആവരയുകപുുടുുി
രികുുുനുുത.ുനയതനനുുുബാഗുെൾുുകുു്െസുുുും
സ്കുുിയറൻുുസ്നലുുെണകമങുുിലുുസംസുുാന
വനുപാവടുുവോൾുുഓഫിസറുകടസരുുടുുിഫികുുറുു്

ആവരയുമാണ.ു നയതനനുുു ബാഗിലുു എകനുു
ലുുാം സാധനങുുളുകണുുനുു് വയുകുുമാകുുുനുു
വോൺുുസുവലറുുികുുു റിവപുുരുുടുുിലുു വനുപാവടുു
വോൾുുഓഫിസരുുഒപുുിടുുാലുുമാനതുവമെസുുുുംസി
നുബാഗുവിടുുുനലുുൊൻുുെഴിയുെയുളുുു.എ
നുുാലുുനയനനുുുപാഴുസലുുവഴിമതനഗുനുുങുു
ൾുുകോണുുുവരാവോഅതിനുസംസുുാനതുുി
നുനികുതിഇളവുനലുുൊനുളുുസാകുുുയപ
നതുംനലുുൊവോെഴിയികലുുനുുാണുചടുുങുുൾുു
പറയുനുുത.ുഎനുുിടുുുംഎങുുകനബാഗുപുറ
വുതുകുു്വൊകയനുുാണുഅവനുവഷണഉവദുയാ
ഗസുുരുകട സംരയം. ഇകുുാരയുതുുിലാണു
വനുപാവടുുവോൾുുഓഫിസവോടുവിരദീെരണം
വോദിചുുിരികുുുനുുത.ു
മാരുുചുു് നാലിനു വോൺുുസുവലറുു് ജനറലി
കുുുവപരിലുളുുനയതനനുുുബാഗിലുകടആറാ

യിരംമതനഗുനുുംഎതുുികചുുനുുുംഅതുഉനുു
തവിദയുാഭയുാസവകുപുുികുുുനിയനനുുുണതുുി
ലുളുുസി ആപറുുുികുുു ഓഫിസികലതുുികചുു
നുുുമാണുെകണുുതുുലുു.ഇതിലുുരണുു്തരതുുി
ലുളുുചടുുലംഘനമാണു നപുാഥമിെമായിഉയ
രുുതുുികുുാടുുുനുുത.ു
ഒനുു്, നയതനനുുു ബാഗിലുകട മതനഗുനുും
കോണുുുവരാൻുുഅനുമതിയിലുു.രണുു്,മനനുുുി
മാരുുവനരിടുു്വിവദരരാജയുങുുളുകടനയതനനുുു
ഓഫിസുമായിബനുുകപുുടരുത.ുബനുുകപുുട
ണകമങുുിലുുസംസുുാന വനുപാവടുുവുകുൾുുഓ
ഫിസറുകടഅനുമതി വവണം. രണുുാമകുതു
ചടുുലംഘനതുുികുുുഅവനുവഷണതുുിവലകുുാ
ണുെസുുുുംസ്െടനുുിരികുുുനുുത.ുസംസുുാന
വനുപാവടുുവുകുൾുു ഓഫിസറുകട അനുമതി
വോകടമനനുുുികെ.ടി.ജലീവോസിആപറുുുികല

ഉവദുയാഗസുുവോയുഎഇവോൺുുസുവലറുുുമാ
യിബനുുകപുുടുുകതനുു്അവനുവഷികുുും.ഇതി
നായിനപുവതുയെഇളവുനലുുെിയിടുുുവുടുകയ
നുു്വിരദീെരികുുണകമനുുുംവോടുുീസിലുണുു്.
വനരകുതുസിആപറുുുിലുുകറയഡുുനടതുുി
യംുഉവദുയാഗസുുകരവോദയുംകചയതുംുെസുുുും
സ് വിവരങുുൾുു വരഖരിചുുിരുനുുു. കുടാകത
സവുരുുണകുുടതുു്വെസ്നപുതിെളുകടവോൺുു
വിരദാംരങുുൾുുനലുുൊതുുതിനുബിഎസഎ്
ൻുുഎലുുിനംുെസുുുുംസ്വോടുുീസ്നലുുെിയിടുുു
ണുു്. നപുതിെളുകടവോൺുുവിളിെളുകടവിര
ദാംരങുുൾുുനലുുൊതുുതിനാണുബിഎസഎ്
ൻുുഎലുുിനുവോടുുീസ്നലുുെിയത.ുബിഎസഎ്
ൻുുഎലുുജനറലുുമാകനജവോടംുവനരികടുുതുുി
യാണുവിരദീെരണംനലുുൊൻുുആവരയുകപുു
ടുുത.ു

പപ ട്്ി മ ്ടി യി ല്് 
മാ ധയ് മ സം ഘം 
കവ്ാ റ ന്്്ീ േി ല 
തിരുവനനുുപുരം:കപടുുിമുടിയി
ലുുദുരിതാരവുാസനപുവരുുതുുന
ങുുൾുുറിവപുുരുുടു്ുകചയുുാൻുുഎ
തുുിയമാധയുമസംഘതുുികല
കനുഡവരുുകു്ുകോവിഡുസുുി
രീെരിചുുു.ആരിലുുനിനുുുവോ
ഗംഉണുുാകയനു്ുെകണുുതുുിയി
ടുുിലുു.ഇവദുുഹംസിഎഫഎുലുുടി
സിയിലുുചിെിതുുയിലാണ.ുതു
ടരുുനു്ുഇവദുുഹവുമായികഹറി
സക്ുവോണുുാകറുുുുളുുമാധയുമ
നപുവരുുതുുെരുുഉൾുുകപുുകടയുളുു
26വപരുകടലിസു്ുുുതയാറാകുുി.
12വപരുകടപരിവോധനാഫ
ലംകനഗറുുീവാണ.ു14വപരുകട
പരിവോധനാഫലംവരാനു
ണു്ു.
ആരുുകുുുംഎവികടവചുുും
കോവിഡുബാധികുുാകമനുു
കതളിവാണികതനു്ുമുഖയുമനനുുുി
പിണറായിവിജയൻപറഞുുു.
ഇവപുുൾുുആടീംഉൾുുകപുുകടസ
മുുരുുകുുപടുുിെയിലുളുുഎലുുാ
മാധയുമനപുവരുുതുുെരംുഒനുുാ
കെെവുാറുുുീനിലുവൊവെണുു
അവസുുയാണ.ുഇവപുുഴംുന
മുുൾുുകോവിഡിലുുനിനുുുമു
കുുരലുു.അതിനാലുുതകനുുഅ
തുുരംനപുവദരങുുളിലുുവൊകു
വപുുൾുുമതിയായആവോഗയു
ജാനഗുതപാലികുുണകമനു്ുമു
ഖയുമനനുുുിഅഭയുരഥിചുുു.

നപ് തി പ ക്് നേ താ വി നോ ട ്മ ്ഖയ് മ നത്്്ി

സിറ്്ിഗയ്ാസ1്4,450പരർക്്്
നൽകാൻതയാർ
തിരുവനനുുപുരം:എറണാകുളംനഗരതുുിലുുനടപുുാകുുു
നുു സിറുുി ഗയുാസ് വിതരണ പദുുതിയുകട ഭാഗമായി
14,450െണകുഷനുെൾുുനലൊൻതയാറായതായിമു
ഖയുമനനുുുിപിണറായിവിജയൻ.ഇതുനാടിനാകെഉപൊ
രനപുദമാണ.ുൊരണംഒരുവീടുുിലുുഗയുാസിുുുഇനുുനകച
ലവിലുു30രതമാനവതുുളംകുറവുവരംു.മാനതുമലുു,സുുി
രമായിഗയുാസ്ലഭയുമാകുെയംുകചയുുും.ഇതുമായിബ
നുുകപുുടുു്ജിലുുാഭരണസംവിധാനംആവരയുമായഎലുുാ
സഹായവംുനലുുെണകമനു്ുനിരുുവദരംനലുുെി.

ക്്ീരകർഷകർക്്്
സബസ്ിഡി
തിരുവനനുുപുരം:കുുീരസംഘ
ങുുളിലുുപാലളകുുുനുുെരുുഷെ
രുുകുു്ഈമാസം17മുതലുുൊ
ലിതുുീറുുചാകകുുനുുിനു400രു
പ സബസുിഡി നിരകുുിലുു ന
ലുുകുകമനുു് മുഖയുമനനുുുി പിണ
റായിവിജയൻ.
ഏനപുിലുുമാസംഅളനുുപാ
ലികുുുഅടിസുുാനതുുിലുുപര
മാവധി അഞുു് ചാകുു് ൊലി
തുുീറുുഒരുെരുുഷെനുഎനുുനി
ലയിലുു2.95ലകുുംചാകുു്ൊ

ലിതുുീറുു വിതരണം കച
യുുും.13,869െരുുഷെരുുകുു്ഇതു
വകര88.2വോടിരുപെിസാൻുു
കനുെഡിറു്ുൊരുുഡിലുകടബാങുുു
െൾുു മുവഖന അനുവദിചുുിടുുു
ണു്ു.
പാലുുസംഭരണ,വിപണന
നപുവരുുതുുനങുുളിലുുഏരുുകപുുടുുി
ടുുുളുുകുുീരസംഘംജീവനകുുാ
രുുകുു് കോവിഡു ബാധിചുുാലുു
അടിയനുുിരസഹായമായി10,
000രുപലഭയുമാകുുും.

440 മ ഴ മ റ 
സ്്ാ പി ച്്്: 
മ ്ഖയ് മ നത്്്ി 

പര്കാശാനന്്സവ്ാമിചികിത്്യിൽ
വാർത്്കൾഅടിസ്്ാനരഹിതമമന്്്ശിവഗിരിമഠം
തിരുവനനുുപുരം:വവദപണുുിതനംുരിവഗി
രിമഠംമുൻുുഅധയുകുുനുമായസവുാമി നപുൊ
രാനനുുകയഅനയുായമായിതടങുുലിലുുവചുുിരി
കുുുെയാകണനുുതരതുുിലനപുചരികുുുനുുവാ
രതുുെൾ തീരതുുും അടിസുുാന രഹിതമാ
കണനുു്നരുീനാരായണധരമസംഘംനടുസുു്ുുജന
റലകസനെുടുുറിസവുാമിസാനനുുുാനനുു.
അവദുുഹതുുികുുു ജീവനു ഭീഷണികയനുുാ
വോപിചുു് ചില നികുുിപതു താതപുരയുകുുാര
കഹവുകുടതിയിലുുഹരുുജിനലെിയിരുനുുു.
ഇതുമായിബനുുകപുുടുു്വെസ്നടകുുുനുുതിനി
കടചിലമാധയുമങുുൾകുുുപണംനലെികതറുുാ
യവാരതുുെൾനപുചരിപുുികുുുെയാണുഒരുവി
ഭാഗകമനുു്സാനനുുുാനനുുകമകനുടാവാരതുുവോടു
പറഞുുു. നപുൊരാനനുു സവുാമികയആശുപ
നതുിയില നപുവവരിപുുിചുുിരികുുുനുുതുചിെിതുു
യുകടഭാഗമായാണ.ുരിവഗിരിമഠതുുികുുുസം
രകുുണതുുിലഎലുുാവിധസൗെരയുങുുളുമു
ളുുമുറിയിലാണുഅവദുുഹംെഴിയുനുുത.ു
98വയസ്െഴിഞുുസവുാമികയചിെിതുുയു
കടഭാഗമായിപുറതുുുനിനുു്എതുുുനുുവരകുു്
ൊണുനുുതിനുനിയനനുുുണംഉണുു്.ഇതുമുലം
സവുാമികയസവുാധീനികുുാനംുരാനടുുുീയതുുിലട
കുുംസുുാനമാനങുുൾവനടാനുമായിഎതുുി

യിരുനുുചിലരകുു്അതിനുെഴിയാകതവനുു
തികനതുടരനുുുണുുായപരാതിയാണിത.ുവെ
സ്പരിഗണിചുുജഡജുിവീഡിവോവോൺഫറ
ൻസിലുകടസവുാമിയുമായംുആശുപനതുിഅ
ധികുതരുമായംുസംസാരികുുുെയംുഅവദുുഹ
തുുികുുുഅസുഖവിവരങുുൾമനസിലാകുുുെ
യംു കചയതുതാണ.ുഇതിനിടയിലാണുവയുാജ
വാരതുുയുമായി ചിലര ഇറങുുിയിരികുുുനുു
കതനുു്സാനനുുുാനനുുവയുകുുമാകുുി.
ഹരുുജിയുകടഉവദുുരയുശുദുുിയിലുുസംരയമു
ണുു്.അതുകോണുുുതകനുു50,000രുപകെടുുി
വയകുുുാൻുു ഹരുുജികുുാരവോടു വോടതി നി
രുുവദരിചുുിടുുുകണുുനുുുംഅവദുുഹംപറഞുുു. വ
രുുകുുലയിലുുനരുീനാരായണധരുുമസംഘംനടുസുു്ുു
നടതുുുനുുആശുപനതുിയികലവോരുുചുുറിവോടു
വചരുുനുുുളുു കൊടുുികപുുളിഞുു മുറിയിലാണു
നപുൊരാനനുുെഴിയുനുുകതനുുുംഅവദുുഹതുുി
കുുുജീവൻുുഅപെടതുുിലാകണനുുുംചുണുുി
കുുാടുുിതിരുവനനുുപുരംസവുവദരിഎം.വിവജ
നനുുുകുമാരുുആണുഹരുുജിയുമായികഹവുകുട
തികയസമീപിചുുത.ുഎസഎ്ൻുു നടുസുു്ുു ഭാരവാ
ഹിെളുകടഅനയുായമായതടങുുലിലാണുസവുാ
മി നപുൊരാനനുുകയനുുുമായിരുനുുുഹരുുജിയി
ലുുപറഞുുിരുനുുത.ു

തിരുവനനുുപുരം:സംസുുാന
തു്ുആകെഇതുവകര440മഴ
മറസുുാപിചുുുകവനു്ുമുഖയുമ
നനുുുിപിണറായിവിജയൻ.ജ
നുവരിയിലുുനപുഖയുാപിചുുപനനുുു
ണുുിനപരിപാടിെളിലുുഒനുുാ
യിരുനുുുപചുുകുുറികുഷിയുകട
വളരുുചുുയകുു്ുഉതകുനുുമഴമറ
യുകടവയുാപനം.
കുഷികുുാരുുമഴമറരീതിയര
ണുുുകെയംുനീടുുിസവുീെരിചുുു.
ഇതുവഴി42,535ചതുരനരുമീറുു
രുുസുുലതു്ുകുഷിനടതുുും.
ഈമാസംപദുുതിലകുുുയംപു
രുുതുുീെരികുുും.
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രേശീയവിേയ്ാഭയ്ാസെയം:
നവബിൊർസംഘെിപ്്ിച്്്
തിരുവനനുുപുരം:തകാചുുിചാ
വറ കളചുുറൽ തസുുുറിതുുു
ആഭിമുഖയുതുുിൽ "വദശീയ വി
ദയുാഭയുാസനയം തപുതീകുുകളംു
തവലുുുവിളികളംു'എനുുവിേയ
തുുിൽതവബിനാർസംഘടിപുുി
ചുുു.
വോകയുവജനദിനമായഇ

നുുതെ വവകുവനുുരം 3.30നു 
ആരംഭിചുു തവബിനാർ യുഎ
നുുിലംുഇനുുുയയിലംുവസവനം
അനുേഠ്ിചുു സിവിൽ സർവീ
സ്ഉവദുോഗസുുൻഎം.പി.വോ
സഫുഉദഘുാടനംതചയതു.ുവദ
ശീയവിദയുാഭയുാസനയംമികചുു
ആശയമാണ.ു എനുുാൽ, നലുു
ആശയങുുള രുപതപുുടുതുുി
യാൽ വൊരാഅതു നടപുുിൊ
കുുാൻ കഴിയണതമനുു് അവദുു
ഹംപറഞുുു.
കാെടിസംസക്ുതസർവക

ൊശാെമുൻവവസ്ചാൻസി
െർവോ.എം.സി.ദിെീപുകുമാ
ർ, ഡൽഹി സർവകൊശാെ
വോേയുൽസയൻസ്വിഭാഗം

അധയുാപകനംു തപുധാനമതനുുുി
യുതടഓഫീസ്മുൻഡയറകറുുു
റുമായതതുപാഫ.ബിവോയുവോ
ബ,ുകാെികുുറു്ുസർവകൊശാെ
മുൻമെയാളവിഭാഗംവമധാവി
തതുപാഫ. വോ. തക. ശിവരാജ
ൻ,മരിയൻവോതളജുതപുിൻസി
പുുാളഫാ.വോ.വോയിഎതബു
ഹാം,തസു്ുുതതവരസാസ്വോ
തളജുഡയറകറുുുർസിറുുുുർവോ.
വിനീത,സിബിഎസഇ്സക്ു
ള മാതനജതുമുു്ു അവോസി
വയേൻതപുസിഡു്ുുഅഡേു.ടി.
പി.എം.ഇതബുാഹിംഖാൻ,വകര
ള സവോദയ വോംപുുകുസസ്
വോണുുതഫഡവറേൻുുസതടുേറ
ർഫാ.ബിജുതവടുുുകവലുുൽ,തക
എസട്ിഎതപുസിഡുു്ുതക.തജ.
ഹരികുമാർ, തകപിഎസട്ിഎ
തപുസിഡുു്ുവി.തക.അജിതകുു
മാർ തുടങുുിയവർ സംസാരി
ചുുു. നിരവധി വിദയുാർഥികളംു
വിദയുാഭയുാസ-സാമുഹികരംഗ
തതുുതപുമുഖരംുതവബിനാറിൽ
പതങുുടുതുുു.

രാജയ്സഭാഉപനതരനഞ്്ട്പ്്്24ന്

ൈരിൈരവര്്മറോലനക്്സ്
ൊല്പപ്തികള്നെജീവപരയ്ന്്ം
ഹൈരക്്െതിശരിവച്്്
തോചുുി:വിവാദമായഹരിഹരവർുുമതോെപാതകവകുു

സിൽുുആദയുനാലുതപുതികളുുകു്ുവിചാരണവകുുടതിവിധി
ചുുജീവപരയുനുുംശികുുവഹവകുുടതിശരിവചുുു.അഞുുാം
തപുതിവോസഫിതനതവറുതതവിടുുു.ആറാംതപുതിഹരിദാ
സിതനകീഴവുകുുടതിതവറുതതവിടുുതുവോദയുംതചയതുുള
ളഹർുുജിവഹവകുുടതിതളളി.തെവശരിസേുവദശികളായ
ജിവതേ,്രഖിൽുു,കുറുുുയാടിസേുവദശിഅജീേ,്ചാെകുുുടി
സേുവദശിരാവഗേ്എനുുിവരുതടജീവപരയുനുുംശികുുയാ
ണുശരിതവചുുത.ു
തിരുവനനുുപുരം വടുുിയുർുുകുുാവിനുസമീപംസേുനുും

സുഹുതുുിതുുുവീടുുിൽുു2012ഡിസംബർ24നുരാവിതെയാ
ണുഹരിഹരവർുുമതോലുുതപുുടുനുുത.ുരതനുവയുാപാരിയാ
തണനുുുംരാജകുടംുബാംഗമാതണനുുുംവിശേുസിപുുിചുു്ഇ
യാളുുകാണിചുുരതനുങുുളുുവാങുുാതനതുുിയവരാണുതോ
െതപുുടുതുുിയത.ുരതനുങുുളുുവാങുുാതനതുുിയവർുുവിെ
തയതചുുലുുിയുളുുതർുുകുുതതുുതുടർുുനു്ുഹരിഹരവർുുമതയ
വലുുവോവോംമണപുുിചുു്വശേംകടനുുുകള
തുഞുനുുാണു തൊെീസിതുുു കതണുുതുുൽുു.
വലുുവോവോംഅധികമായതിനാൊണുവ
ർുുമ മരിചുുത.ു പവകുു ഹരിഹര വർുുമയാതര
വുനുഭുതകാെംഎതനുുവുനുകതണുുതുുാ
നാവാതത തൊെീസ് അവനുേേണം അവ
സാനിപുുികുുുകയംുതചയതു.ു
65മുതു്ു,16പവിഴം,73മരതകം,22വവ

ഡുരയും,നാലുമാണികയും,അഞു്ുഇതദുുുനീെം,
29പുേയുരാഗംകയുാറു്ുസ്വറുുണുു,എമറാളുുഡു
തുടങുുിയരതുനങുുളാണുവർുുമയുതടപകുു
ൽുുഉണുുായിരുനുുതു.ആദയുംരതനുങുുളുുവയുാ
ജമാതണനുുു തൊെീസ് പറതുഞുങുുിലംു
വോടികളുു മതികുുുനുു രതനുങുുളാണിതത
നു്ുപിനുുീടുവയുകുുമായി.
വർുുമമാവവെികുുരരാജകുടംുബാംഗമായി

രുനുുുതവനുുായിരുനുുുആദയുംതപുചരിപുുികുുതപുുടുുത.ു.മാവവ
െികുുരരാജകുടംുബംഇതുനിവേധിചുുു.തുടർുുനു്ുപുഞുുാ
ർുുരാജകുടംുബാംഗതമനുുായിതപുചരണം.അതംുശരിയ
തലുുനുു് കതണുുതുുി. പിടികിടുുാപുുുളുുിസുകുമാരകുുുറുപുു്
ആതണനു്ുവതരസംശയമുയർുുനുുു.മാധയുമങുുളിൽുുചുവട
റിയചർുുചുുകളുുവതരനടതനുുങുുിലംുഇതുവതരഇവദുുഹം
ആരാതണനുു്മനസിൊയിടുുിലുു.ഹരിഹരവർുുമയുതടരണുു്
ഭാരയുമാർുുകുുുംഇയാളാരാതണനുു്വയുകുുമായിഅറിയിലുു.
ഇവദുുഹതുുിതുുുഎലുുാതിരിചുുറിയൽുുവരഖകളംുവയുാജമാ
തണനുുും വൊെീസ് കതണുുതുുി. വോയമുുതുുുർുു വറസ്
വോഴുസ്കുുബുുിനടുതതുുവയുാജവിൊസതുുിൽുുവർുുമപാസ്
വൊർുുടുു്എടുതുുിരുനുുു.ഹരിഹരവർുുമയുതടവയുകുുമായ
ചിതതുങുുളുുപുറതുുുവിടുുിടുുുവൊലംുആരംുഅവദുുഹതുുി
തനകുറിചു്ുകുടുതൽുുവിവരംനൽുുകിയിലുു.

കരിപ്്്ർവിമാെദ്രന്്ം:
ബാരേജ്കള്്കനട്്ത്്ാൻപരിരോധെ
സവ്ന്്ംലേഖകന്്
കരിപുുുർുു: വിമാന ദുരനുുതുുിൽുുതപുുടുുവരുതട
ബാവഗജുകളുുതിരിചുുുനൽുുകാനുളുുനടപടി
തകുമങുുളതുടങുുി.യുതകയിൽുുനിനുുുളുുതക
വനുയാണുുഎനുുകമുുനി
യാണുഅവശിടുുങുുളി
ൽുു പരിവോധന നട
തുുുനുുതതനുു് എയർുു
ഇനുുുയഎകുസത്പുസ്അ
ധികുതർുു അറിയിചുുു.
യാതതുകുുാർുു വകവശ
വംു കാർുുവോയിലുമാ
യി തോണുുുവനുു വ
സത്ുകുുളാണു കതണുു
തുുാൻുു തശുമം തുടങുുി
യിടുുുളുുത.ു ഇകുുാരയു
തുുിൽുുവിദഗധുരായയുതകകമുുനിതകവനുയാ
ണിതുുുഇരുപതംഗസംഘംഇനുുതെരാവിതെ
ഏഴുമണികുുാണുപരിവോധനആരംഭിചുുത.ു
വിമാനതുുിതുുുവാെറുുംമുതൽുുനടുഭാഗവംു

കഴിഞുുുനിൽുുകുുുനുുതാണുകാർുുവോവമഖെ.
വിമാനംതൊളിചുുുമാതതുവമഇവിവടകുു്കടകുുാ
നാവ.ുയാതതുകുുാരുതട235ബാഗുകളാണുഎ
യർുുഇനുുുയാഎകുസത്പുസിൽുുഉണുുായിരുനുുത.ു
ഇതിനുപുറവമവിവിധകാർുുവോകമുുനികളുു

ദുബായിൽുുനിനുു്തോണുുുവനുുബാവഗജുകളു
മുണുു്.പെതംുതപരുമഴയിൽുുകുതിർുുനുുനിെ
യിൊണ.ു
യാതതുകുുാർുു കയുാബിനിൽുു വകവശം സു

കുുിചുുിരുനുുബാഗുകളംുചിതറികുുിടപുുാണ.ുഇ
തു എവപുുളുു തിരി
വചുുൽുുപുുികുുാതമനുു
കാരയുതുുിൽുു തീരു
മാനമിലുു.വവഗതുുി
ൽുുതോടുകുുുനുുതി
വനകുുാളുുയഥാർുുഥ
ഉടമയകുുു് വകമാ
റാനാണു അധികു
തർുു തപുാധാനയുംന
ൽുുകുനുുത.ു കറുുുും
സ-്തപാെീസ്കുുിയ

റൻുുസുകളുുപുർുുതുുിയാവകുുണുുതുമുണുു്.
പാസ്വൊർുുടുു്നടുുമായവർുുപുതിയവകിടുുാ

ൻുുനടപടിതകുമങുുളുുആരംഭികുുുനുുതാവംുഉ
ചിതം.കയുാബിൻുുബാഗുകളുുവവഗതുുിൽുുനശി
കുുാൻുുഇടയുതണുുനുുതിനാൊണിത.ുഅവശി
ടുുങുുളുുകുുിടയിൽുുഅതിസുകുു്മപരിവോധന
നടതുുിതൊടുുുംതൊടിയംുവൊലംുയഥാർുുഥഉ
ടമസുുതരഏൽുുപികുുാനാണുതശുമതമനുു്എയർുു
ഇനുുുയഎകുസതപുസ്അധികുതർുുഅറിയിചുുു.

ഹസബര്്ആപക്മണം:ഡിഐജിഗ്ര്ഡിൻ്്അനവ്േഷിക്്്ം
തിരുവനനുുപുരം: മാധയുമ തപുവർുുതുു
കർുുതകുുതിരായവസബർുുആതകുമണ
തുതുകുുുറിചുു്തിരുവനനുുപുരംവറഞുു്
ഡിഐജിസഞജുയുകുമാർുുഗുരുഡി
ൻുുഅവനുേേികുുും.വസബർുുതൊെീ
സ,് വസബർുു തസൽുു, വസബർുു
വോം എനുുിവങുുളിതെ ഉവദുയാഗസുു
രംു അവനുേേണ സംഘതുുിലുണുുാ

വംു.തോവിഡുവയുാജതപുചരണങുുളംു
നിരീകുുികുുണതമനുുും,നടപടിതയടു
കുുണതമനുുുംഡിജിപിനിർുുവദശിചുുിടുുു
ണുു്.
സാമുഹികമാധയുമങുുളുുനിരീകുുിചുു്

വസബർുുതസൽുു24മണികുുുറിനകം
റിവുപുർുുടുു് നൽുുകണതമനുു് ഡിജിപി
വോകുനാഥു തബഹറ് ആവശയുതപുുടുുു.

സേുർണകുുടതുു് വകസുമായി ബനുു
തപുുടുു് മുഖയുമതനുുുിവോടു വോദയുങുുളുു
വോദിചുുതിനുവശേംഏേയുതനറുുിനയുു
സിതെആർുു.അജയവോേ,് തക.ജി.
കമവെേ,് മവോരമ നയുുസിതെ നിേ
പുരുവോതുുമൻുു, ജയഹുിദുു് ടിവിയി
തെതപുമീളവോവിദുു്എനുുിവർുുതകുുതി
തരവസബർുുആതകുമണംരുകുുമാണ.ു

പത്്വാഭസേ്ാമിനഷ്്പത്ത്്ിറ്്്
ഭരണച്്്മതലഹകമാറാം
നയുുഡൽുുഹി:തശുീപതുുനാഭസേുാമി
വകുുതതുതുുിതുുുഭരണചുുുമതെഅ
ഞുുംഗഭരണസമിതികു്ുവകമാറാ
തമനു്ുവയുകുുമാകുുിവകുുതതുംതടുറുുുുി
സുതപുീം വോടതിയിൽുു സതയുവാ
ങമുുെംനൽുുകി.സുതപുീംവോടതി
നിർുുവദശ തപു
കാരമാണു
വകുുതതും തടു
റുുുുിമുെംതി
രുനാളുു രാമ
വർുുമസുതപുീം
വോടതിയി
ൽുു സതയുവാ
ങമുുെംഫയ
ൽുു തചയതു
ത.ു
തടുറുുുുി ന

ൽുുകിയിരികുുുനുുസതയുവാങമുുെം
സുതപുീംവോടതിഅംഗീകരിചുുാൽുു
ഭരണസമിതിയംുഉപവദശകസമി
തിയംുഏതറവവകാതതരുപീക
രികുുാൻുു സാധികുുും. ജിലുുാ ജ
ഡജുിയുതടഅധയുകുുതയിലുളുുഭ
രണസമിതിയുതട കാൊവധി മു
നു്ുവർുുേമായിരികുുും.ഈകാെയ
ളവിൽുുഏതതങുുിലംുഅംഗം ഒഴി
യുകയാതണങുുിൽുു, ആ സുുാന
വതുുകു്ുപകരംവയുകുുിതയനിയമി
കുുും.
ആചാരവുമായിബനുുതപുുടുുുളുു

കാരയുങുുളിൽുുവകുുതതുതുുിതെമുഖയു
തതനുുുിയുതട നിർുുവദശം നടപുുിൊ
കുുാൻുുഭരണസമിതിബാധയുസുുരാ
യിരികുുുതമനുു് സതയുവാങമുുെ
തുുിൽുുവയുകുുമാകുുുനുുു.കുടാതത
തടുറുുുുിയുതടമുൻുുകുർുുഅനുവാദം

വാങുുാതത ഒ
രുമാസം 15െ
കുുതുുിൽുു കു
ടുതൽുു തുക
തചെവഴികുുാ
ൻുു ഭരണസമി
തികുു് അധി
കാരംഉണുുായി
രികുുിതലുുനുുും,
ഭകുുരുതട വി
കാരങുുളുു തവു
ണതപുുടുതുുു

നുുവിേയങുുളിൽുുതീരുമാനംഎ
ടുകുുുനുുതിനുമുൻപു തടുറുുുുിയുതട
അനുവാദം വാങുുണതമനുുും സ
തയുവാങമുുെതുുിൽുുപറയുനുുു.
വകുുതതുഭരണതതുുസംബനുുി

ചുു്എതനുുങുുിലംുരീതിയിലുളുുപ
രാതിഉതണുുങുുിൽുുഅതുമായിബ
നുുതപുുടുുുളുുനിർുുവദശംതടുറുുുുികു്ുഭ
രണസമിതികുു്വകമാറാൻുുസാ
ധികുുുതമനുുും അഭിഭാേകൻുു
ശയുാം വോഹൻുു മുവഖതന ഫയൽുു
തചയതുസതയുവാങമുുെതുുിൽുു തടു
റുുുുിവയുകുുമാകുുി.

പേവിയിൽവിറന്്ഴിവാകാൻ
രതീശൻസ്പപ്ീംനോടതിയിൽ
നയുുഡൽഹി:തശുീപദമുനാഭസേുാമിവകുുതതുംഎകസുി
കയുുടുുീവുഓഫീസർപദവിയിൽനിതനുുഴിയാൻഅനു
മതിവതടിവി.രതീശൻസുതപുീംവോടതിയിൽഅവപ
കുുനൽകി.ആനിെയിൽതാതനടുതുുനടപടികളു
മായിബനുുതപുുടുുുവിവിധവോടതികളിലുളുുനടപടി
കളറദുുാകുുണതമനുുുംഅവപകുുയിൽചുണുുികുുാടുുി.
തശുീപദമുനാഭസേുാമിവകുുതതുതടുസുുുുുംതടുറുുുുിതുുുഅഭി

ഭാേകനംു തനിതകുുതിതരഅടിസുുാനരഹിതവംു
ബാെിശവുമായആവോപണങുുളഉനുുയികുുുയാണ.ു
തിരുവിതാംകുർരാജകുടംുബതുുിതനഅപകീർതുുി
തപുുടുതുുുനുുവാർതുുമാധയുമതുുിനുനൽകിതയനുുാ
ണുആവോപണം.എനുുാൽവകുുതതുതടുറുുുുിതനവോരാ
ജകുടംുബതതുുവോഅപകീർതുുിതപുുടുതുുാൻഒരി
കുുലംുതശുമിചുുിടുുിലുു-അവപകുുയിൽവിശദീകരിചുുിടുുു
ണു്ു.
സുതപുീം വോടതി നിർവദശിചുുനുസരിചുുാണു അ

നയുാധീനതപുുടുുവകുുതതുആസത്ികളതിരിചുുുപിടികുുാ
ൻതശുമിചുുത.ുഉതുുവമഠംതകടുുിടവംുവൊപുുുമായിബ
നുുതപുുടു്ുമുൻസിഫുവോടതിയിൽതടുറു്ുുുനൽകിയഹ
ർജിയിൽവയുകുുിപരമായിതനിതകുുതിതരആവോപ
ണങുുളുനുുയിചുുു.തനിതകുുതിതരപരാതിഉണുുായിരു
നുുതവങുുിൽവോടതിതയയായിരുനുുുആദയുംസമീപി
വകുുണുുിയിരുനുുതതനുുുംഅഭിഭാേകൻതവങുുിടുുസു
തബുഹുുണയുംമുവഖനഫയൽതചയതുഅവപകുുയിൽ
ചുണുുികുുാടുുുനുുു.2017തമയുഒൻപതിനാണുവി.രതീ
ശതനവകുുതതുതുുിതെഎകസുികയുുടുുീവുഓഫീസറായി
നിയമിചുുത.ു

=കഷുുതരുംതരുസുുുുിസുതേുീംകോരരിയിൽുുസരയുവാങമുുലംനൽുുേി

മ്ളന്്്ര്ത്്ിപള്്ിതിങ്്ളാഴ്ചയക്്്കം
ഏററ്്ട്ക്്ണം:കലകറ്്്നോട്ഹൈനക്്ടതി
തോചുുി: മെങുുര
യാവകുുബായ
സഭയുതടവകവ
ശമുളുുമുളനുുുരു
തുുി മാർവുതുമ
ൻപളുുിഉടൻഏ
തറുുടുകുുാൻ എറ
ണാകുളം ജിലുുാ
കെകറുുുർകു്ുവഹവകുുടതിനി
ർവദശം.പളുുിഏതറുുടുതുുുതി
ങുുളാഴചുയകുുുകം കെകുറുുർ റി
വപുുർടു്ുനൽകണം.ജറുുുുിസ്എ.
എം.തേഫീക,ുപി.വോപിനാഥു
എനുുിവരടങുുിയ ഡിവിേനു
ബഞുുാണുഉതുുരവിടുുത.ു
ഓർതുുവോകസു് സഭാംഗ

ങുുളകുുുപളുുിയിൽആരാധ
നനടതുുാൻതൊെീസ്സംര
കുുണംനൽകണതമനുു്വഹ
വകുുടതിസിംഗിളതബഞു്ുവന
രതതുുഉതുുരവിടുുിരുനുുു.ഇതി
ൽനടപടിഉണുുായിതലുുനുുുകാ
ണിചുുുപളുുിതടുറുുുുിവോടതിയെ
കുുുയ ഹർജി നൽകിയിരുനുുു.
തോവിഡു വോഗ ഭീേണിയംു
തപുളയസാഹചരയുങുുളംുനിെ
നിെകുുുനുുതിനാൽ ഏതറുുടു
കുുാൻകഴിയുനുുസാഹചരയുമ
ലുുകെകറുുുർകുുുളുുതായിരുനുുു
സർകുുാർനൽകിയവിശദീകര
ണം.

ഇതിൽ അ
തുപതുിതപുകടി
പുുിചുു ജറുുുുിസ്
മുഹമുുദു മു
േത്ാഖു പളുുി
യുതടനിയതനുുു
ണം ഏതറുുടു
കുുുനുുതിനു

വകതദുുുവസനയുതട സഹായം
വതടുനുുതാണുനലുുതതനുുുവക
സ് പരിഗണികുുുനുുതിനിതട
വയുകുുമാകുുിയിരുനുുു. വകതദുുു
വസനതയവിനയുസികുുുനുുകാ
രയുതുുിൽ നിെപാടു അറിയി
കുുാൻ വകതദുുുസർകുുാരിവോടു
ആവശയുതപുുടുകയംു തചയതു.ു
ഇതിതനതിതരസംസുുാനസർ
കുുാർനൽകിയഅപുുീെിൽആ
ണുപളുുിഉടൻഏതറുുടുകുുാൻ
ഡിവിേൻതബഞുു്ഉതുുരവിടുു
ത.ുവിധിനടപുുിൊകുുാൻകുടു
തൽസമയംഅനുവദികുുാനാ
കിതലുുനുുുംഉതുുരവിൽവയുകുു
മാകുുിയിടുുുണു്ു.
സുതപുീം വോടതിതയ വിധി

തയതുുുടർനു്ുപളുുിയിൽതപുാർ
ഥന നടതുുാൻ ഓർതുുവോ
കസു്വിഭാഗംഎതുുിയിരുതനുു
ങുുിലംുയാവുകുബായവിഭാഗം
തടയുകയായിരുനുുുതവനുുാ
ണുആവോപണം.

ഷൗക്്ത്്ലിക്്്അനവ്േഷണമികവിന്ളളനേശീയപ്രസക്ാരം
തോചുുി:കുറുുാവനുേേണമികവിനുളളവകതദുുുആഭയുനുുരമ
തനുുുിയുതടപുരസക്ാരംവദശീയഅവനുേേണഏജൻസിയു
തട(എൻുുഐഎ)തോചുുിയുണിറുുിതെഅഡീേണൽസു
തപുണു്ുഎ.പി.േൗകുുതുുെികു്ു.വകരളതൊെീസിതെഏഴുഉ
വദുോഗസുുർകുുുംപുരസക്ാരംെഭിചുുു.വദശീയതെതുുിൽ21
വനിതാതൊെീസ്ഉവദുോഗസുുർകുുുംപുരസക്ാരംെഭിചുുി
ടുുുണു്ു.
കുതയുമായതതളിവുകളുതടയംുവസത്ുതകളുതടയംുഅ

ടിസുുാനതുുിൽുുയഥാർഥതപുതികതളകതണുുതുുുനുുതാണു
േൗകുുതുുെിയുതടരീതി.സേുർുുണകുുടതുുുവകസിതുുുഅ
വനുേേണചുുുമതെഏതറുുടുതു്ുഇരുപതുുിനാണുമണികുുുറി
നുളളിൽുുതപുധാനതപുതികളായസേുപനുതയയംുസദുുീപിതന
യംുഒളിതുുാവളംകതണുുതുുികുടുകുുാൻുുഅവദുുഹതുുിനാ
യി.ടി.പി.ചതദുുുവശഖരൻുുവധവകുുസിതെതപുതിതോടിസു
നിഅടകുുമുളളവതരരാതടുുുീയഎതിർുുപുുുകളുുവകവയകുുുാ
തതേൗകുുതുുെിപിടികുടിയിരുനുുു.
1995ൽുുഒനുുാംറാവകുുതടവകരളതൊെീസിൽുുഎസഐ്

യായേൗകുുതുുെിതെവശരിഡിവവഎസപ്ിയായിരി
തകുു2014ൊണുതഡപയുുവടുുേനിൽുുഎൻുുഐഎയിതെതുുി
യത.ുഐഎസ്റിതകുുടു്ുതമു്ുു,കനകമെവകസ,്തമിഴനുാടുുി
തെതീതവുവാദവകുുസുകളുുഎനുുിങുുതനസുതപുധാനവകസു
കളുതടഅവനുേേണംനടതുുി.150വെതറവപുുർുുതോലുുതപുുടുു

പാരീസ്ഭീകരാതകുമണവകുുസിൽുുതഫുഞു്ുഏജൻുുസികളുമാ
യിവചർുുനുുുളളഅവനുേേണതുുിലംുേൗകുുതുുെിയുണുുാ
യിരുനുുു.
കുറുുാവനുേേണമികവിനുളുുവകതദുുുആഭയുനുുരമതനുുുിയു

തടഇതകുുലുുതതുുതമഡെിനുവകരളതൊെീസിതെഏഴുഉ
വദുോഗസുുരാണുഅർുുഹരായത.ുഎസപ്ിമാരായതക.ഇ.
വബജു(വിജിെൻുുസ്ആൻഡുആുുുികറപേുൻുുബയുുവോ,
തിരുവനനുുപുരം),ബി.കുേണ്കുമാർുു(തടുാഫികുസൗതു്ു

വോണുു,തിരുവനനുുപുരം),ഡിവവഎസപ്ിമാരായസി.
ഡി.തശുീനിവാസൻുു(നർുുവകുുടുുികുതസൽുു,പാെകുുാട)ു,ഗിരീ
േ്പി.സാരഥി(സിതബുാഞു്ു,വോടുുയം),തക.എം.വദവസയു
(ഡിവവഎസപ്ി,ആെതുുുർുു),തക.ഇ.വതുപമചതദുുുൻുു(വറുുുുറു്ു
സത്പേയുൽുുതബുാഞു്ു,കണുുുർുു),ജി.വോണുുസണ(വിജിെ
ൻുുസ്ആൻുുഡുആുുുികറപേുൻുുബയുുവോ,വോഴിവകുുട)ു
എനുുിവരാണുതമഡെിനുഅർുുഹരായത.ു

കേരളപൊലീസിപലഏഴുകേർകുുുംപെഡൽ

എ. പി. ഷൗ ക്് ത്് ലി, കെ. ഇ. ബൈ ജ,് ൈി.  ക ്ഷണ് ക ്മാ ര്് , സി. ഡി. ശര്ീ നി വാ സ ന്് , ഗി രീ ഷ ്പി.  സാ ര ഥി, 
കെ. എം. ദേ വ സയ്,  കെ. ഇ. ദശ്പ മ ച ശദ്്് ന്് , ജി.  ദോ ണ്്സ ണ 

മുഖയുമനതുുുിയുടെനരുതികരണം
സമനിലടതറുുിയനിലയിൽ:ടെനുുിതുുല
തിരുവനനുുപുരം: മാധയുമങുുവോടുളുുമുഖയുമതനുുുിയു
തടതപുതികരണംസമനിെതതറുുിയനിെയിതെനുുുതപു
തിപകുുവനതാവുരവമശുതചനുുിതുുെ.മുഖയുമതനുുുിയു
തടഓഫീസുമായിവിവാദസത്തുീകുു്അതിശകുുമായ
ബനുുമുണുു്,എനുുാൽമാധയുമങുുളഒനുുുംറിവപുുർടുു്
തചയുുാൻപാടിതലുുനുുനിെപാടിൊണുമുഖയുമതനുുുി-തച
നുുിതുുെവാർതുുാസവമുുളനതുുിൽചുണുുികുുാടുുി.
തോവിഡുതപുതിവോധംഎനുുതുആറുമണിയിതെത

ളുുൽ മാതതുമാതണനുു നിെയിവെകുു് കാരയുങുുളഎ
തുുിയിരികുുുനുുു. മാധയുമ തപുവർതുുകർതകുുതിരായ
വസബർആതകുമണതുുിനുവെസൻസ്കിടുുുനുുതു
അവദുുഹതുുിതുുുവാകുുുകളിൽനിനുുാണ.ുമാധയുമങുുതോടുളുു

തപരുമാറുുതുുിൽ വോദികുുും തടുംപിനംുപിണറാ
യികുുുംഒവരവശെിയാണ.ുസർകുുാരിതുുുതോ
ളുുയംുതോളുുിവയപുുുുംആരുചുണുുികുുാണിചുുാ
ലംുഅവർതകുുതിതരചതദുുുഹാസംഇളകുുുനുുനി
െയിൊണുകാരയുങുുള.സത്പുിംകുുർമുതൽപാവ
ങുുളകുു്വീടുവചുുുതോടുകുുുനുുവെഫുപദുുതി
യിൽവതരഅഴിമതിനടകുുുവപുുളഅതൊനുുും
തപുതിപകുുംചുണുുികുുാണികുുരുത,ുമാധയുമങുുള
ചുണുുികുുാണികുുരുതുഎനുുനിെപാടിൊണുമു
ഖയുമതനുുുി.
സംസുുാനതുു്തോവിഡുതടസുുുുുകളുതടഎണുും

ഇവപുാുഴംുകുറവാണ.ുതടസുുുുുകളവർധിപുുികുുണം.മരണനിര

കുു്കുറചുുുകാണികുുാനംുസർകുുാർതശുമികുുുനുുു.വരാഗികളു
തടഎണുുവംുമരണസംഖയുയംുകുറവാതണനുു്കാണിചുു്തോ
വിഡുമഹാമാരിതയഒരുപിആർഅവസരമായിസർകുുാർഉപ
വയാഗികുുുകയാണ.ുതോവിഡുതപുതിവരാധതപുവർതുുനങുുതള
മുഖയുമതനുുുിമതുുരരുദുുിവയാതടകാണരുത.ുതാൻവനരതതുു
ചുണുുികുുാണിചുുമിറുുിവഗേൻതമവതുുഡ,ുകതണുുയുൻതമുു്ുതമ
വതുുഡുഎനുുിവയുമായിബനുുതപുുടു്ുമുഖയുമതനുുുിപരസയുസംവാ
ദതുുിനുതയുുാറാകണതമനുുുംതചനുുിതുുെപറഞുുു.വസബ
ർആതകുമണതതുുസംവാദംഎനുുാണുമുഖയുമതനുുുിപറയുനുുത.ു
മുഖയുമതനുുുിയുതടമകതളവയാമറുുാതരവയാവയുകുുിപരമായിഅ
ധിവകുുപികുുുനുു രീതിവയാടു വോണതഗുസിനു വയാജിപുുിതലുു
നുുുംതചനുുിതുുെവയുകുുമാകുുി.

സാമ്്ത്്ികസംവരണം:സർക്്ാരിനെതിരരഎൻഎസഎ്സ്
തപരുനുു (ചങുുനാവശരി): വകതദുുുസ
ർുുകുുാർുുതീരുമാനതതുുതുടർുുനുു്,മുനുുാ
കുുവിഭാഗങുുളിതെസാമുുതുുികമായി
പിനുുാകുുംനിൽകുുുനുുവർുുകുു്നിയമ
നങുുളിലംു വിദയുാഭയുാസസുുാപനങുു
ളിതെതപുവവശനതുുിനംു10ശതമാനം
സംവരണം ഏർുുതപുുടുതുുിതകുാുണുു്
തഫതരുുവരി13നുസംസുുാനസർുുകുുാ
ർുുഉതുുരവാതയങുുിലംുപിഎസ്സിവഴി
നടവകുുണുു നിയമനങുുളുുകുു് ഇതു ഇ
വപുാുഴംുബാധകമാകുുിയിടുുിതലുുനുു്എ
ൻഎസഎ്സ് ജനറൽ തസതകുടുുറി ജി. 
സുകുമാരൻനായർ.
ബനുുതപുുടുുസംവരണചുുടുുംവഭദഗതി

തചയുുാതുുതാണുഇതിനുകാരണം.ഉ
തുുരവുഇറങുുിആറുമാസംകഴിഞുുി
ടുുുംസംവരണചുുടുുംവഭദഗതിതചയുുാതുു
തുഅെംഭാവം മാതതുമലുു,ആ വിഭാഗ
വതുാുടുകാണികുുുനുുതികഞുുഅവ
ഗണനയംുആണ.ുഅർുുഹതതപുുടുുനിര
വധിആളുകളുതടഅവസരങുുളാണു
ഇതിലുതടനിവേധികുുതപുുടുനുുത.ു
സർുുകുുാർുു ഹയർുു തസകുുൻഡറി,

തവാവകുുേണൽുുഹയർുുതസകുുൻഡറി
സക്ുളുകളിൽുുവിവിധബാചുുുകളിൊ
യി അനുവദിചുു മാർുുജിനൽുു സീറുു് ഉ
ളുുതപുുതടയുളുു തമാതുും സീറുുുകളിൽുു
10ശതമാനംസീറുുുകളുുസാമുുതുുിക

മായി പിനുുാകുും നിൽ
കുുുനുുമുനുുാകുുസമുദാ
യങുുളുുകുു് സംവരണം
തചയതുു ഉതുുരവായിടുുു
ണുു്.നയുുനപകുുപദവിയി
ലുുാതുുതംുമറുുുപിനുുാകുു
വിഭാഗങുുളുുകുു് സംവര
ണംഅനുവദിചുുുവരുനുു
തുമായതപാതുവിദയുാഭയുാ
സ വകുപുുിനുകീഴിലുളുു
സംസുുാനതതുുഎലുുാഹ
യർുു തസകുുൻഡറി, തവാ
വകുുേണൽുു ഹയർുു തസ
കുുൻഡറിസക്ുളുകളിതെപുുസ്വണുു
തപുവവശനതുുിനാണുഈ10ശതമാനം
സാമുുതുുികസംവരണംഅനുവദിചുുി
രികുുുനുുത.ു മുനുുാകുു വിഭാഗതുുി
ൽുുതപുുടുനുുമാതനജതുമനുുുുകളുുനടതുുു
നുുഎയിഡഡുസക്ുളുകളുുതകുാുനുുും
ഈസംവരണആനുകുെയുംബാധകമ
തലുുനുുാണുഇതിൽുുനിനുുുംവയുകുുമാകു
നുുത.ു
മുനുുാകുു സമുദായം നടതുുുനുു

സക്ുളുകളുുകുു്50ശതമാനംതമറിറുു്,
20 ശതമാനം പടുുികജാതി- പടുുികവ
ർുുഗം,10ശതമാനംകമുുുയുണിറുുിതമറിറുു്,
20ശതമാനംമാതനജതുമുു്ുവകുോടുുഎ
നുുിങുുതനയാണുതപുവവശനതുുിനുഅ

നുമതി െഭിചുുിടുുുളുുത.ു
അവതസമയം, നയുുനപ
കുുസമുദായമാതനജതുമ
നുുുുകളുുനടതുുുനുുസക്ു
ളുകളുുകുുുംപിനുുാകുുവി
ഭാഗംനടതുുുനുുഎയഡു
ഡുസക്ുളുകളുുകുുും 40
ശതമാനംതമറിറുു്, 20ശ
തമാനംപടുുികജാതി-പടുുി
കവർുുഗം, 20 ശതമാനം
കമുുുയുണിറുുി തമറിറുു്, 20
ശതമാനം മാതനജതുമുു്ു
വകുോടുു എനുുിങുുതനയാ

ണുതപുവവശനതകുമം.എനുുുപറഞുുാൽുു,
മുനുുാകുുവിഭാഗതുുിൽുുനിനുു് വയുതയു
സത്മായികമുുുയുണിറുുി തമറിറുു് 10എ
നുുതിൽുുനിനുുും 20 ശതമാനമായി വ
ർുുദുുിപുുിചുുിരികുുുനുുു.അങുുതനതയങുുി
ൽുു,മുനുുാകുുവിഭാഗതുുിനുകമുുുയുണി
റുുിതമറിറുുിൽുുവർധനവുനൽകാതുുതു
എനുുിതുുു അടിസുുാനതുുിൊതണ
നുുുമനസിൊകുനുുിലുു.അതിനുപുറ
തമയാണ,ുഈവിഭാഗതുുിൽുുതപുുടുനുു
സക്ുളുകളിൽുു പിനുുാകുു വിഭാഗങുു
ളുുകുു്സംവരണമിലുുഎനുുവപരിൽുു10
ശതമാനംസാമുുതുുികസംവരണംനി
വേധികുുുകയംുതചയുുുനുുത.ു
വോതളജുകളുതടകാരയുംഎടുതുുാ

ൽുു,ഗവതമുുുു്ുവോതളജുകളിൽുു10ശ
തമാനംസാമുുതുുികസംവരണംഅ
നുവദിതചുുങുുിലംുഎയഡുഡുവമഖെയി
ലുളുുവോതളജുകളുുകുു്ഇതുനിവേധി
ചുുിരികുുുകയാണ.ുമുനുുാകുുവിഭാഗങുു
ളുുനടതുുുനുുവോതളജുകളിൽുു10ശത
മാനംകമുുുയുണിറുുിവകുോടുുനലകുുവമുാു
ളുുപിനുുാകുുവിഭാഗങുുളുുനടതുുുനുു
വോതളജുകളിൽുു20ശതമാനംമാതന
ജതുമുു്ുവകുോടുുസീറുുുകളുുകുുുപുറതമ,
തമറിറുു് 10 ശതമാനംകുറചുുുതകാണുുു
വപാലംുകമുുുയുണിറുുിവകുോടുു20ശതമാ
നംആകുുിയിരികുുുകയാണ.ു
തതാഴിൽുു,വിദയുാഭയുാസവമഖെകളിൽുു

മുനുുാകുുവിഭാഗങുുളിതെസാമുുതുുി
കമായിപിനുുാകുുംനിലുകുുുനുുവർുുകുു്
10ശതമാനംസാമുുതുുികസംവരണം
നടപുുാകുുിതകുാുണുു്ഉതുുരവുകളുുപെ
തംുപുറതപുുടുവിതചുുങുുിലംു,ആവിഭാ
ഗങുുളുുകുു്ഗുണകരമായഒരുനടപടി
യംുഈസർുുകുുാർുുഇവനുുവതരസേുീക
രിചുുിടുുിലുുഎനുു്വയുകുുമാണ.ുഇകുുാരയു
ങുുളിൽുു വബാധപുർുുവമായി ഇടംവകാ
െിടുുുതകാണുുിരികുുുനുുവതരസർുുകുുാർുു
തിരിചുുറിഞുു്എതതുയംുവവഗംപരിഹാ
രംകാണുനുുിതലുുങുുിൽുുഅതിനുതപുതയുാ
ഘാതംഉണുുാകംു-സുകുമാരൻനായ
ർപറഞുുു.

തിരുവനനുുപുരം:രാജയുസഭഉ
പതതരതഞുുടുപുുിതുുുവോടുുിങു
24നുരാവിതെഒൻപതുമുതൽ
വവകിടു്ുനാലുമണിവതരനട
കുുുതമനു്ുമുഖയുതതരതഞുുടുപു്ു
ഓഫീസർടികുുാറാംമീണഅ
റിയിചുുു.അഞുുുമണികുു്വോ
തടുുണുുൽആരംഭികുുും.നാമനി
ർവദുുശപതതുികസമർപുുികുുാനു

ളുുഅവസാനതീയതിഇനുുാ
ണ.ുആൽവിൻവിഭാഗതുുിലു
ളുുബാെറുു്വോകസുാണുഉപ
വോഗികുുുനുുത.ു നാമനിർവദുു
ശംസമർപുുികുുുനുുജനറൽവി
ഭാഗതുുിലുളുുവർ പതിനായി
രംരുപയംുഎസ്സി,എസട്ി
വിഭാഗതുുിലുളുുവർ5000രു
പയംുതകടുുിവയകുുുണം.
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അറസ്്്്ിോയ ദേനീസ്
രൗരന ്ഹവാേ ഇരരാടം്
നയ്്ഡൽഹി:ചാരവ്ത്്ിയ്ലെ
സപരിൽഅററ്്്്ിൊയറചനീ
സ്പൗരലനതിസരവയ്ാജറച
നീസ്കമ്്നികൾര്പീകരിച്്്
ഹവാെഇെപാട്കൾനെത്്ിയ
തിനം്സകസ.്ഹവാെഇെപാെി
നം്കള്്പ്്ണംലവള്പ്്ിക്്െി
നം്ഇയാലളആോയനിക്തി
വക്പ്്്അററ്്്്്ലചയത്.്
2018ൽചാരവ്ത്്ിയ്ലെസപരി
ൽഡൽഹിലൊെീസ്അററ്്്്്
ലചയത്ല്സോസാങ്്ിലനതി

സരയാണ്സാമ്്ത്്ികക്റ്്ക്
തയ്സകസം്.ചാർെിലപങ്എന്്
സപരിൽവയ്ാജഐഡികാർഡ്
മായാണ്ഇയാൾഇന്്്യയിൽക
ഴിഞ്്ിര്ന്്ത.്മണിപ്്്രിയ്വ
തിലയവിവാഹംലചയത്ഇയാ
ൾഇന്്്യൻപാസസ്ൊർട്്്സവ്ന്്
മാക്്ാന്ള്്തയാലറട്പ്്ിൊയി
ര്ന്്്.
ഇയാൾലക്്തിസരക്ട്തൽ

അസന്വഷണംനെക്്്കയാലണ
ന്്്ലൊെീസ.്

ദബഡക്്് തീരമ്ാനം
അതിരയിപ്്ിച്്്: പര്ംപ്
വാഷിങെ്ൺ:ആസോടം്ബഹ്
മാനമില്്ാത്്,സോശമായഭാഷ
യിൽസംസാരിക്്്ന്്സനതാ
വാണ്കമെഹാരിലസന്്്യ്
എസ്കപ്സിഡ്്്്സോണൾഡ്
കെ്ംപ.്
റബഡൻകമെലയറവസ്

കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയായി
ലതരലഞ്്ട്ത്്ത്തലന്്അ
തിശയിപ്്ിലച്്ന്്്ംകെ്ംപ്പറ
ഞ്്്.അവർഎങ്്ലനകപ്വർ
ത്്ിക്്്ലമന്്്നമ്ക്്്കാണാ
ലമന്്്ംഅസദ്്ഹം.
ലഡലോകക്റ്്്കള്ലെസ്്ാനാ

ർഥിലയനിശ്്യിക്്്ന്്തിന്
ള്്റക്പമറികളിൽവളലരസോ

ശംകപ്കെനമായിര്ന്്്കമെ
ഹാരിസിസ്്്ത.്അവലരഞാൻ
നിരീക്്ിച്്്ലൊണ്്ിരിക്്്കയാ
യിര്ന്്്.റബഡൻഎങ്്ലന
അവലരലതരലഞ്്ട്ത്്്എ
ന്്്ഞാൻഅത്്്തലപ്്ട്കയാ
ണ-്കെ്ംപ്പറഞ്്്.
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയാ

വാന്ള്്മത്്രത്്ിനിലെ
റബഡസനാട്കമെവളലരയ
ധികംഅനാേരവ്കാണിച്്ിട്്്
ണ്്്.റബഡനം്കമെയം്ത
മ്്ില്ണ്്ായഏറ്്്മ്ട്്ല്കൾആ
രം്മറന്്ിട്്ില്്.അസതയ്കഥക
ൾകപ്ചരിപ്്ിച്്വയ്ക്്ിയാണ്
അവർ-കെ്ംപ്പറഞ്്്.

വീണ്്്ം 
അറര്തിനായിരത്്ിയേകറ 
പത്ിയ യകസക്ൾ
നയ്്ഡൽഹി:ഒര്േിവസലത്്
ഇെസവളയക്്്്സശഷംരാജയ്
ത്്്24മണിക്്്റിനിലെലൊ
വിഡ്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്വര്
ലെഎണ്്ംവീണ്്്ം60,000പി
ന്്ിട്്്.ഇന്്ലെസകകന്്്ആസോ
ഗയ്മകന്്്ാെയംപ്ത്ക്്ിയക
ണക്്ിൽഅവസാന24മണി
ക്്്റിൽസോഗംകലണ്്ത്്ിയ
ത്60,963സപർക്്്.834സപർ
ക്െിമരിച്്സോലെലോത്്ംമ
രണസംഖയ്46,091ആയിട്്്
ണ്്്.ലോത്്ംസോഗബാധിതർ
23,29,638.
16.39െക്്ംസപർഇത്വ

ലരസോഗമ്ക്്ിസനെിയിട്്്
ലണ്്ന്്്ംആസോഗയ്മകന്്്ാെ
യംവയ്ക്്മാക്്്ന്്്.രാജയ്
ത്്്ഇസപ്്ൾലൊവിഡ്ചികി
ത്്യില്ള്്ത്6,43,948സപ
രാണ.്ലോത്്ംസകസ്കള്
ലെ 27.64ശതമാനംആകറ്്്ിവ്
സകസ്കളാണ്ഇസപ്്ഴ്ള്്ത.്
മരണനിരക്്്1.98ശതമാന
മായിക്റലഞ്്ന്്്ംആസോ
ഗയ്മകന്്്ാെയംപറയ്ന്്്.
7.33െക്്ംസാംപിള്കൾക
ഴിഞ്്േിവസംപരിസോധിച്്്.
11,088പ്തിയസകസ്കൾ

കലണ്്ത്്ിയമഹാരാകട്്്യിൽ
സോഗവയ്ാപനത്്ിന്ശമന
മാക്ന്്ില്്.5.35െക്്ത്്ിസെ
ലറസോഗബാധിതരാണ്സം
സ്്ാനത്്്ള്്ത.്ഇതിൽആ
കറ്്്ിവ്സകസ്കൾ1.48െക്്
ത്്ിസെലറയാണ.്256മരണം

ക്െിസംസ്്ാനത്്്സരഖ
ലപ്്ട്ത്്ി.ഇസോലെമഹാരാ
കട്്്യിലെലൊവിഡ്മരണം
18,306ആയിട്്്ണ്്്.
917പ്തിയസകസ്കളം്

48മരണവ്മാണ്മം്റബ
യിൽഇന്്ലെയ്ണ്്ായത.്
1,25,224സോഗബാധിതരായി
രാജയ്ത്്ില്്്സാമ്്ത്്ികത
െസ്്ാനത്്്.6,893സപർമം്
റബയിൽഇത്വലരറവറ
സ്ബാധിച്്്മരിച്്ിട്്്ണ്്്.
18,887ആകറ്്്ിവ്സകസ്കളാ
ണ്മം്റബയില്ള്്ലതന്്്
സംസ്്ാനആസോഗയ്മകന്്്ാ
െയംപറയ്ന്്്.
തമിഴന്ാട്്ിൽ5,834പ്തി

യസകസ്കളം്118മരണവ്
മാണ്അവസാന24മണി
ക്്്റിൽ.ലോത്്ംസകസ്ക
ൾ3,08,649.ഇത്വലരയ്ള്്
ലൊവിഡ്മരണം5,159.രണ്്
രെക്്ത്്ിസെലറസപർസോഗ
മ്ക്്രായിട്്്ണ്്്.9,024പ്തി
യസോഗബാധിതലരകലണ്്
ത്്ിആകന്്്കപ്സേശ.്87മര
ണവം്സംസ്്ാനത്്്ണ്്ാ
യി.ആകന്്്യിലെലോത്്ം
സകസ്കൾ2.44െക്്ംപി
ന്്ിട്്്.മരണസംഖയ്2,203.
ആകറ്്്ിവ്സകസ്കൾ87,597.
കർണാെകയിൽപ്ത്താ

യിസോഗംസ്്ിരീകരിച്്ത്
6,252സപർക്്ാണ.്ലോത്്ം
സകസ്കൾ1.88െക്്ം.െക്്
ത്്ിസെലറസപർസോഗമ്ക്്

രായി.3,398സപരാണ്സം
സ്്ാനത്്്ഇത്വലരലൊവി
ഡ്ബാധിച്്്മരിച്്ത.്അവ
സാന24മണിക്്്റിൽജീവ
ൻനട്്മായത്86സപർക്്ാ
ണ.്ഡൽഹിയിൽ1.47െക്്
ത്്ിസെലറലോത്്ംസകസ്ക
ള്ണ്്്.ഇതിൽ1.32െക്്ംസപ
രം്സോഗമ്ക്്രായി.4,139
സപർമരിച്്്.
ഉത്്ർകപ്സേശിലം്അയ്്ാ

യിരത്്ിസെലറസപർക്്്24മ
ണിക്്്റിനിലെസോഗംസ്്ി
രീകരിച്്്.5,041സപർക്്ാണ്
സോഗബാധകലണ്്ത്്ിയലത
ന്്്സംസ്്ാനആസോഗയ്മ
കന്്്ാെയം.കപ്തിേിനവർധന
യിൽസംസ്്ാനലത്്ലറ
സക്്ഡാണിത.്ലോത്്ം
റവറസ്ബാധിതർ1.31െ
ക്്ത്്ിസെലറയായിട്്്ണ്്്.
2,176സപർഇത്വലരമരിച്്്.
48,998ആകറ്്്ിവ്സകസ്കളാ
ണ്സംസ്്ാനത്്്ള്്ത.്
പശ്്ിമബംഗാളിൽലോ

ത്്ംസോഗബാധിതർഒര്െ
ക്്ംപിന്്ിട്്്.പ്ത്തായി
റവറസ്സ്്ിരീകരിച്്ത്
2,931സപർക്്ാണ.്49മരണം
ക്െിയ്ണ്്ായി.
ഇത്വലരബംഗാളിൽമരി

ച്്ത്2,149സപർ. ബിഹാറിൽ
86,000സെലററവറസബ്ാധി
തരാണ്ഇത്വലരയ്ള്്ത;്
ഗ്ജറാത്്ിൽ73,000ൽഏ
ലറയം്.

ബൈഡൻ പര്ഖയ്ാരിച്്്; കമല ഹാരിസ ്
ബൈസ ്പര്സിഡന്്്് സ്്ാനാർഥി
വാഷിങെ്ൺ:യ്എസ്കപ്സിഡ്്്്
ലതരലഞ്്ട്പ്്ിലെലഡലോകക്റ്്ിക്
സ്്ാനാർഥിസോറബഡല്്്
റവസക്പ്സിഡ്്്്സോമിനിഇന്്്യ
ൻവംശജയായലസനറ്്ർകമെഹാ
രിസ.്ഈസ്്ാനസത്്ക്്്സ്്ാനാ
ർഥിയായിനിശ്്യിക്്ലപ്്ട്ന്്ആ
േയ്കറ്ത്്വർഗക്്ാരിയാണ്കമ
െ.കപ്സിഡ്്്്ലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽ
സ്്ാനാർഥിയാവാൻറബഡസോ
ട്മത്്രിച്്്പിൻവാങ്്ിയഅമ്്
ത്്ഞ്്്കാരിയായകമെകാെിസോ
ർണിയനിന്്്ള്്ലസനറ്്റാണ.്
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിലയഔ

സേ്ോഗികമായികപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്ഡ
ലമാകക്റ്്ിക്നാഷണൽകൺവൻഷ
ന്ഒരാഴച്ബാക്്ിനിൽലക്്യാണ്
എഴ്പസത്്ഴ്കാരനായറബഡ
ൻറവസക്പ്സിഡ്്്്സോമിനിലയ
കപ്ഖയ്ാപിക്്്ന്്ത.്നവംബറിലെ
ലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽയ്എസ്കപ്സി
ഡ്്്ായിറബഡൻലതരലഞ്്ട്
ക്്ലപ്്ട്ന്്്ലവങ്്ിൽരണ്്ാംവട്്ം
അസദ്്ഹംമത്്രിസച്്ക്്ില്്.അങ്്
ലനവര്സപ്്ൾഅട്ത്്തവണ
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയാവാനം്
കമെയക്്്്അവസരംെഭിക്്്ം.
ഉചിതമായമാർഗനിർസേശങ്്ൾ

നൽക്ന്്വഴികാട്്ിലയന്്്മ്ൻകപ്
സിഡ്്്്ബരാക്ഒബാമപെക്റി
വിസശഷിപ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്കമെലയ.പി
താവ്ജറമക്്യിൽനിന്്്ള്്ആ

കഫ്ിക്്നാണ;്റ്്്്ാൻസോർഡ്യ്
ണിസവഴസ്ിറ്്ിഇക്്സോമികസ്്
ലക്ൊഫസറായിര്ന്്ലോണാൾ

ഡ്ഹാരിസ.്അമ്്ലചറന്്യിൽ
നിന്്്ള്്ശയ്ാമളസോപാെൻ.ഇ
ന്്്യൻ-അലമരിക്്ൻകയ്ാൻസർഗ
സവഷകയം്മന്ഷയ്ാവകാശകപ്വ
ർത്്കയ്മായിര്ന്്്ശയ്ാമള.അ
ഭിഭാഷകയം്രാകട്്്ീയനിരീക്്ക
യ്മായമായാെക്്്മികമെയ്ലെ
സസോേരി.കമെക്ട്്ിയായിരിക്്്
സപ്്സഴലോണാൾഡം്ശയ്ാമള
യം്വിവാഹസോചനംസനെി.അമ്്
യ്ലെപരിപ്ർണസംരക്്ണയി
ൊയിര്ന്്്കമെവളർന്്ത.്
""ഞാൻകമെഹാരിസിലനലത

രലഞ്്ട്ത്്്.ഞങ്്ൾഒന്്ിച്്്കെ്ം
പിലനസോൽപ്്ിക്്ാൻസൊവ്ക
യാണ.്അലമരിക്്ലയതിരിച്്്
ലൊണ്്്വര്ന്്തിന്എനിക്്്െ
ഭിക്്്ന്്മികച്്െീംഅംഗമാണ്ക
മെഹാരിസ'്'-റബഡൻകപ്ഖയ്ാ
പിച്്്.അലമരിക്്ക്്ാലരഒന്്ിപ്്ി
ക്്ാൻസോറബഡന്കഴിയം്.
കാരണംഞങ്്ൾക്്്സവണ്്ിലൊ
ര്തിലക്്ണ്്ിരിക്്്ന്്ജീവിതമാ
ണ്അസദ്്ഹത്്ിസ്്്ത.്നമ്്്ലെലയ
ല്്ാംമനസില്ള്്ആശയങ്്ൾ
ലക്്ത്്അലമരിക്്ലകട്്ിപ്്ട്
ക്്ാൻഅസദ്്ഹത്്ിനാവം്.റവ
സ്കപ്സിഡ്്്്സോമിനിയായിലത
രലഞ്്ട്ത്്തില്ലെഞാൻആേ
രിക്്ലപ്്ട്്്-കമെകപ്തികരിച്്്.കപ്
സത്യകചാർസട്്ഡ്വിമാനംഅയച്്ാ
ണ്കാെിസോർണിയയിൽനിന്്്

കമെലയയം്ക്ടം്ബലത്്യം്
റബഡൻവാഷിങെ്ണിസെക്്്
ലൊണ്്്വന്്ത.്
കറ്ത്്വർഗക്്ാര്ലെസോട്്്

ആകർഷിക്്ാൻകമെയ്ലെസ്്ാ
നാർഥിതവ്ംറബഡലനസഹായി
ക്്്ം.കെ്ംപ്അധികാരത്്ിലെത്്ി
യത്മ്തൽയ്എസിലെസാമ്്
ത്്ികസാഹചരയ്ങ്്ൾവഷളാലയ
ന്്്റബഡൻകയ്ാംപ്ച്ണ്്ിക്്ാ
ട്്്ന്്്.ലോഴിൊളിക്ടം്ബങ്്ൾ
അവഗണിക്്ലപ്്ട്്്,സൊർപ്്സററ്്്
കൾതെിച്്്ലൊഴ്ത്്്.സമ്്ന്്ർ
ക്്്സഹായംനൽക്കയം്ലോഴി
ലെട്ക്്്ന്്വലരസഹായിക്്ാതി
രിക്്്കയം്ലചയത്്കെ്ംപ്എന്്ാ
ണ്റബഡൻക്റ്്ലപ്്ട്ത്്്ന്്ത.്
രാകട്്്ീയസനട്്ങ്്ൾക്്ായിവിസവച
നംസക്ൊത്്ാഹിപ്്ിച്്്.ജനങ്്ലള
ഭിന്്ിപ്്ിച്്്.കമെയ്ലെസഹായ
സത്്ലെഈഅവസ്്ലയല്്ാംതി
ര്ത്്ാൻറബഡനാവം്-ലഡ
ലോകക്റ്്ിക്കയ്ാംപ്ച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
2019ജന്വരിയിൽകപ്സിഡ്്്്

സ്്ാനാർഥിയാവാന്ള്്കപ്ചാര
ണംത്െങ്്ിയകമെറബഡന്മാ
യ്ള്്മത്്രത്്ിൽസവണ്്കത്മ്
സന്്ട്്്സൊയില്്.വർഷാവസാന
സത്്ലെഅവർമത്്രത്്ിൽനി
ന്്്പിന്്ാറി.റക്പമറി,കപ്ീറക്പമ
റിസീസണിൽറബഡന്മായിന
ല്്ബന്്ത്്ിൊയിര്ന്്ില്്കമെ.

കഴിഞ്്വർഷംസിഎൻഎൻഡി
സബറ്്ിൽഇര്വരം്തമ്്ില്ള്്ഏ
റ്്്മ്ട്്ൽഏലറചർച്്യായി.എന്്ാ
ൽ,ഈവർഷംആേയ്സത്്ലെ
റബഡല്്്സ്്ാനാർഥിതവ്ംകമ
െഅംഗീകരിച്്്.അസോലെറബ
ഡനം്കമെയ്ലെറവേഗധ്യ്
ലത്്കപ്കീർത്്ിക്്ാൻത്െങ്്ി.
റബഡല്്്കപ്ചാരണത്്ിന്സവ
ണ്്ിസൊെിക്്ണക്്ിന്സോളർഫ
ണ്്്സമാഹരിച്്്കമെ.
സാൻകഫ്ാൻസിസസ്ൊയിൽഡി

സക്െ്ികറ്്്്അസറ്്ർണിയായആേയ്
വനിതയം്ആേയ്ഇന്്്യൻഅലമരി
ക്്ന്മാണ്കമെ.കാെിസോർണി
യയ്ലെഅസറ്്ർണിജനറൊയ
ആേയ്വനിതാആകഫ്ിക്്ൻ-അലമ
രിക്്നം്ഇവരാണ.്ലസനറ്്ിലെ
ത്്്ന്്ആേയ്ഇന്്്യൻവംശജയം്
രണ്്ാമലത്്ആകഫ്ിക്്ൻ-അലമ
രിക്്ൻവനിതയ്മാണ.്ജ്ഡീഷയ്
റികമ്്ിറ്്ി,ഇ്്്െിജൻസ്കമ്്ിറ്്ി,
സോംൊൻഡ്ലസകയ്്രിറ്്ിആൻ
ഡ്ഗവൺലമ്്്്അഫസയഴസ്്ക
മ്്ിറ്്ി,ബജറ്്്കമ്്ിറ്്ിത്െങ്്ിനിര
വധിസമിതികളിൽഅംഗമായിട്്്
ണ്്്ഇവർ.റവസ്കപ്സിഡൻഷയ്
ൽഡിസബറ്്്കളിൽഇസപ്്ഴലത്്
റവസ്കപ്സിഡ്്്്റമക്്്ലപൻ
സിലനക്്ാൾനന്്ായിസോഭിക്്ാ
ൻകമെയക്്്്കഴിയ്ലമന്്ാണ്
കര്ത്ന്്ത.്

ആഹ്്ാൈത്്ിൽ ഇത്്്യൻ
അകമരിക്്ക്്ാർ
വാഷിങെ്ൺ:ഇന്്്യൻവംശജയായ
ലസനറ്്ൽകമെഹാരിസിലനറവ
സക്പ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയായി
കപ്ഖയ്ാപിച്്സോറബഡല്്്തീര്
മാനലത്്വാഴത്്്ിഇന്്്യൻ-അ
ലമരിക്്ൻകര്്പ്്്കൾ.അലമരിക്്
യില്ള്്മ്ഴ്വൻഇന്്്യൻവംശജ
ർക്്്ംആഹ്്ാേകരമായേിനമാണി
ലതന്്്അവർ.
ഇന്്്യൻഅലമരിക്്ക്്ാർഇസപ്്

ൾയ്എസില്്്കപ്ധാനഭാഗമായി
രിക്്്ന്്്.ലചറന്്യിൽനിന്്്ള്്
ഒരമ്്യ്ലെമകൾയ്എസ്റവസ്
കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിയായിരി
ക്്്ന്്്-ഇന്്്യാസസ്ൊറസ്്ാപക
നം്കപ്മ്ഖഇന്്്യൻ-അലമരിക്്
ന്മായഎം.ആർ.രംഗസവ്ാമിപറ
ഞ്്്.കപ്ചാരണത്്ിനായി10േശ
െക്്ംസോളർസമാഹരിച്്്നൽ
ക്ലമന്്്കപ്മ്ഖഇന്്്യൻ-അലമരി
ക്്ൻകര്്പ്്്"ഇംപാകറ്്്്'വയ്ക്്മാ
ക്്ി.മാറ്ന്്അലമരിക്്യ്ലെകഥ
യാണ്കമെഹാരിസിസ്്്ലതന്്്
ഇംപാകറ്്്്എകസ്ികയ്്ട്്ിവ്ഡയറ
കറ്്്ർനീൽമഖിജ.അലമരിക്്യ്ലെ
ഭാവിയം്കപ്തീക്്യ്മായികമെ
ഹാരിസ്മാറിയിരിക്്്ന്്്ലവന്്്
നീൽ.
13െക്്സത്്ളംഇന്്്യൻഅലമ

രിക്്ക്്ാർഈലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽ

സോട്്്ലചയ്്്ലമന്്ാണ്കര്ത്ന്്
ത.്ഇതിൽരണ്്്െക്്സത്്ളംസപ
ർലപൻസിൽവാനിയയിൽതലന്്
യ്ണ്്്.ഒസന്്കാൽെക്്സത്്ളം
സപർമിഷിഗണിലം്.രണ്്ിെത്്്ം
ലഡലോകക്റ്്്കള്ലെവിജയംഉറപ്്ി
ക്്ാൻകമെയക്്്്കഴിയ്ലമന്്ാ
ണ്ഇംപാകറ്്്്കര്ത്ന്്ത.്ലഡ
ലോകക്റ്്ിക്സ്്ാനാർഥിഹിെരിക്്ി
്്്ൺപരാജയലപ്്ട്്കഴിഞ്്തവ
ണലത്്ലതരലഞ്്ട്പ്്ിൽഇന്്്യ
ൻഅലമരിക്്ൻസോട്്്പിെിക്്്ന്്
തിൽകമെവിജയിച്്ിര്ന്്്ലവന്്്
നീൽമഖിജച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.77ശതമാ
നംഇന്്്യൻഅലമരിക്്ൻസോട്്ർ
മാർഹിെരിക്്്സോട്്്ലചയത്താ
യാണ്ചിെറിസർച്്്സ്്ാപനങ്്ൾ
കണക്്ാക്്ിയത.്
ഇത്്വണലഡലോകക്റ്്്പാർട്്ി

യ്ലെ50ശതമാനംഇന്്്യൻഅലമ
രിക്്ൻസോട്്്കൾകെ്ംപ്പക്്സത്്
ക്്്മാറിയിട്്്ലണ്്ന്്ാണ്അട്ത്്ി
ലെനെന്്ചിെസർലവകൾച്ണ്്ി
ക്്ാണിച്്ത.്കമെഹാരിസില്്്
റവസ്കപ്സിഡ്്്്സ്്ാനാർഥിതവ്
ത്്ില്ലെഇത്തിരിച്്്പിെിക്്ാലമ
ന്്ാണ്റബഡൻകര്ത്ന്്ത.്േ
ക്്ിണഏഷയ്ൻവംശജര്ലെമ്ഴ്വ
ൻപിന്്്ണകമെയക്്്്കിട്്്ലമ
ന്്്ചിെർഅഭികപ്ായലപ്്ട്ന്്്ണ്്്.

സിദ്്രാമയ്് കനഗറ്്ീവായി,
ഇന്്് ആശര്പത്ി വിടം്
ബംഗള്ര:്മ്ൻകർണാെകമ്
ഖയ്മകന്്്ിയം്കപ്തിപക്്സനതാ
വ്മായസിദ്്രാമയ്്ലൊവിഡ്
സോഗമ്ക്്നായി.ഇന്്്അസദ്്
ഹംആശ്പകത്ിവിട്ലമന്്്അ
സദ്്ഹത്്ില്്്ഓഫിസ്അറിയി
ച്്്.എഴ്പലത്്ന്്്കാരനായ

സിദ്്രാമയ്്മണിപ്്ാൽആശ്
പകത്ിയിൊണ്ചികിത്്യിൽ
കഴിയ്ന്്ത.്ഇസതആശ്പകത്ി
യില്ണ്്ായിര്ന്്മ്ഖയ്മകന്്്ി
ലയേിയ്രപ്്ലൊവിഡ്സഭേമാ
യികഴിഞ്്േിവസംആശ്പ
കത്ിവിട്്ിര്ന്്്.

കഷ്ണ്ാഷ്്മി നാളിൽ ജയിൽ യോേനയോ?
നയ്്ഡൽഹി:ഇന്്്ക്ഷണ്ൻതെവറയി
ൽജനിച്്േിവസമാണ.്നിങ്്ൾക്്ിന്്്
സവണ്്ത്ജയിസൊലബയിസൊ(ജാമയ്ം)?
ജാമയ്ഹർജിയിൽവാേത്്ിനിലെതമാശ
കെർന്്സോേയ്മ്യർന്്ത്സ്കപ്ീംസൊ
െതിയിൽനിന്്്.മലറ്്ര്സകസിൽകപ്തി
വിഡിലോസൊൺഫറൻസിങ്്ിൽഹാജ
രായാൽസൊസരഎന്്അഭിഭാഷകല്്്
സോേയ്ത്്ിന്ലവർചവ്ൽഹിയറിങ്മഹാ
ഭാരതകാെത്്്മ്ണ്്ായിര്ലന്്ന്്്ം
സൊെതിയ്ലെപരാമർശം.
ക്ഷണ്ജന്്ാട്്മിയായഇന്്ലെചീ

ഫ്ജറ്്്്ിസ്എസ.്എ.സോബല്ഡയാണ്
കശ്ീക്ഷണ്ല്്്ജനനം,മഹാഭാരതംത്

െങ്്ിയവയ്മായിബന്്ലപ്്ട്്പരാമർശ
ങ്്ളില്ലെപരസോന്്തസൊെതിയ്ലെപ
തിവ്ഗൗരവഭാവത്്ിന്ലതല്്്അയവ്
വര്ത്്ിയത.്
1994ലെബിലജപികപ്വർത്്കലനവ

ധിച്്സകസിൽശിക്്ിക്്ലപ്്ട്്മഹാരാഷ്
കെ്യിലെസൊൺകഗ്സ്കപ്വർത്്കൻധർ
സമകന്്്വാൽവിയ്ലെജാമയ്ാസപക്്യിൊ
ണ്ക്ഷണ്ാട്്മിേിനത്്ിൽജയിൽ
സോചനംസവസോഎന്്സോേയ്മ്യർ
ത്്ിയത.്സവണലമന്്്മറ്പെിെഭിച്്
സപ്്ൾനിങ്്ൾമതവ്മായിതീകവ്ബന്്
മ്ള്്യാളലല്്ന്്്സോന്്്ന്്്ലവന്്്ചീ
ഫ്ജറ്്്്ിസില്്്മറ്പെി.25000ര്പലക

ട്്ിവച്്്ജാമയ്മന്വേിക്്്കയം്ലചയത്്
സൊെതി.വാൽവിക്്്ംക്ട്്ർക്്്ംവിചാ
രണസ്ക്െതിജീവപരയ്ന്്ംതെവ്വിധി
ക്്്കയം്സോംലബറഹസ്ക്െതിഇ
ത്ശരിവയക്്്്കയം്ലചയത്ിര്ന്്്.
ഈവിധിലക്്തിരായഹർജി2018മ്ത
ൽസ്കപ്ീംസൊെതിയ്ലെപരിഗണനയി
ൊണ.്
പൗരതവ്നിയമസഭേഗതിലക്്തിരായ

സമരത്്ില്്്സപരിൽതലന്്അററ്്്്്
ലചയത്തിലനതിസരഉത്്ർകപ്സേശിലെ
സോകറ്്്ർകഫീൽഖാൻനൽകിയഹർ
ജിപരിഗണിക്്്സപ്്ഴായിര്ന്്്മഹാ
ഭാരതലത്്ക്്്റിച്്്പരാമർശം.

സനരിട്്്ഹാജരാക്ന്്തിന്പകരംവി
ഡിലോസൊൺഫറൻസിങ്അന്വേി
ക്്ണലമന്്ായിര്ന്്്ഖാല്്്ആവശയ്ം.
മഹാഭാരതകാെത്്്തലന്്ലവർചവ്ൽ
ഹിയറിങ്ഉണ്്ായിര്ലന്്ന്്്ചീഫ്ജറ്്്്ി
സില്്്പരാമർശം.
മഹാഭാരതത്്ിൽഎല്്ാം"സഞജ്യഉ

വാച'(സഞജ്യൻപറഞ്്്)എന്്ാണ്
പറയ്ന്്ത.്അത്ലൊണ്്്തലന്്സനരി
ട്്്ഹാജരാകണലമന്്ില്്-ചീഫ്ജറ്്്്ിസി
ല്്്മറ്പെി.അന്്നായധ്തരാഷ്കെ്ർ
ക്്്മഹാഭാരതയ്ദ്്മ്ൾലപ്്ലെഎല്്ാം
വിശേീകരിച്്്പറഞ്്്ലൊട്ത്്ിര്ന്്
ത്സഞജ്യനായിര്ന്്്.

കശമ്ീരിൽ ഹിസബ്ൾ്
കമാൻഡകറ വധിച്്്
പ്ൽവാമ:ഹിസബ്്ൾമ്ജാഹി
േീൻകമാൻഡർആസാദ്ൊൽ
ഹരിലയയം്രക്്ാസസനഏറ്്്
മ്ട്്െിൽവധിച്്്.പ്ൽവാമയി
ൽബ്ധനാഴച്രാകത്ിയ്ണ്്ായ
ഏറ്്്മ്ട്്െിൽഒര്ജവാൻവീര
മ്തയ്്വരിച്്്.ഒര്റസനിക
ന്പര്ക്്്.റിയാസ്നായക്്്്
വില്്്പിൻഗാമിയായിഹി
സബ്്ളില്്്മ്ഖയ്കമാൻഡറാ
യഭീകരനാണ്ൊൽഹരി.ഇയാ
ൾലക്്തിസരആറ്സകസ്കള്
ണ്്ായിര്ന്്്.സമയ്22ന്പ്ൽ
വാമൌണിൽലഹഡ്സൊൺ
റ്്്്ബിൾഅന്പ്സിങ്്ിലനവ
ധിച്്ത്മ്തൽഇയാൾക്്്സവ
ണ്്ിലതരച്്ിെിൊയിര്ന്്്ലൊ
െീസ.്
ഹിസബ്്ളിൽതാസഴത്്ട്്ിൽ

കപ്വർത്്ിച്്ിര്ന്്ൊൽഹരി
ലയസനരസത്്ലൊത്സ്രക്്ാ
നിയമകപ്കാരംഅററ്്്്്ലചയത്ി

ര്ന്്്.ഇതില്്്കാൊവധികഴി
ഞ്്സോലെജയിൽസോചിതനാ
യഇയാൾഭീകരകപ്വർത്്ന
ത്്ിസെക്്്മെങ്്്കയായിര്
ന്്്.പ്ൽവാമയിലെകാംരസി
സപ്്രയിൽഇയാള്ലണ്്ന്്്അ
റിഞ്്തിലനത്്്െർന്്്ഇന്്ലെ
രക്്ാസസനഇവിെംവളഞ്്
സോലെയാണ്ഏറ്്്മ്ട്്ല്ണ്്ായ
ത.്ഇയാളിൽനിന്്്എലക47
സോക്്്കളം്കഗ്സനഡ്കള്മ്
ൾലപ്്ലെആയ്ധങ്്ളം്ലവെി
സക്്പ്്്കളം്കലണ്്ട്ത്്്.
ഈവർഷംതാഴ്വരയിൽ

റസനയ്ംവധിക്്്ന്്122ാമ
ലത്്ഭീകരനാണ്ൊൽഹരി.ക
ഴിഞ്്മാസം17ന്ക്ൽഗാമിൽ
ജയല്ഷമ്ഹമ്്േിലെമ്ന്്്ഭീക
രലരവധിച്്ിര്ന്്്.ജ്ണിൽ22
ഭീകരലരയാണ്വധിച്്ത.്ത്െർ
ന്്്സോഡജില്്ലയഭീകരമ്ക്്
സമഖെയായികപ്ഖയ്ാപിച്്ിര്ന്്്.

(ഇന്്്യൻ ഗേൺകെ്്്് അംഗീകത് സ്്ാേനം)
ഒനുുാം നില, ഫോറസു്ുുു പസൻശടുൽ ലലശബുറി

ബിൽഡിങ,ു ഫകരള ഫോറസു്ുുു
പെഡകുവുാർഫടുഴുസു,് വഴതുകുുാട,ു

തിരവുനനുുപരും 695014,
ഫോൺ: 0471-2529137,

പവബലുസറു്ു: www.mstcindia.co.in,
www.mstcecommerce.com

ഇ-വേേ േിൽപ്്ന
കൊച്്ി ഇൻഡസ ്ടവേഴസ്ിക്്് വേരിൽ

13-08-2020 തിയതിയിലള്്് ഇ എ നമ്്ർ 9203.
വസത്കുുുൾ: ഫയർ എകസു ്സുുുുിംഗഷുർ, എംസിയ,ു എ
കുുാസ,് ബി കുുാസ ്& സി കുുാസ ് ഡിജി. വിശദാംശങുുൾകു്ു
ബനുുപപുടുകു- ശശുീ. എസ.്പക. ഖാൻ, എംഎസട്ിസി
തിരവുനനുുപരും, ഫോൺ-0471-2529137/ 9742223713

റഷയ്ൻ വാകസ്ിൻ
രണ്്ാഴേ്യക്്്്ള്്ിൽ
യോകറ്്്ർമാർക്്് നൽകം്
സോസസ്ൊ:ലൊവിഡ്19ലനതി
സരവികസിപ്്ിച്്വാകസ്ിൻ
"സപ്്ടന്ിക്്്5'രണ്്ാഴച്യക്്്്
ള്്ിൽസോകറ്്്ർമാർക്്്നൽ
ക്ലമന്്്റഷയ്.വാകസ്ിലനതി
സരആസോളതെത്്ിൽഉയര്
ന്്സ്രക്്ാആശങ്്കളിൽഅ
ർഥമിലല്്ന്്്ംറഷയ്ൻആസോഗയ്
മകന്്്ിമിഖാസയൽമ്ർഷസ്ൊ.
വാകസ്ിൻവികസിപ്്ിച്്ഗമ

ലെയഇൻറ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിലനനയിക്്്
ന്്ത്പരിചയസമ്്ന്്രം്വിേ
ഗധ്ര്മായസോകറ്്്ർമാര്ലെ
സംഘമാണ.്ഇക്്ാരയ്ത്്ിൽഒ
ര്ആശങ്്യം്സവണ്്.രണ്്ാഴച്
യക്്്്ള്്ിൽസോകറ്്്ർമാർക്്്
വാകസ്ിൻക്ത്്ിവയക്്്്ം-മ്
ർഷസ്ൊപറഞ്്്.
റഷയ്ൻവിേഗധ്ര്ലെവിെയി

ര്ത്്െിന്സശഷംവാകസ്ില്്്
ക്്ിനിക്്ൽപരീക്്ണംസംബ
ന്്ിച്്വിശോംശങ്്ൾപ്റത്്്
വിട്ലമന്്്ഗമലെയഇൻറ്്്്ിറ്്്യ്

ട്്്ഡയറകറ്്്ർഅെകസ്ാണ്്ർ
ജി്്്്സ്ബർഗ്പറഞ്്്.ഡിസം
ബർ-ജന്വരിമാസങ്്ളിൽ50
െക്്ംസോസ്വാകസ്ിൻപ്റ
ത്്ിറക്്്ലമന്്്ംഅസദ്്ഹം.

യകപദ്്്മപത്്്ി പര്ീരാദ്
നായിക്്ിന ്കൊവിഡ്
നയ്്ഡൽഹി:ആയ്ഷ്വക്പ്്ില്്്ച്മ
തെയ്ള്്സകകന്്്സഹമകന്്്ികശ്ീപാദ്
നായിക്്ിന്ലൊവിഡ്സ്്ിരീകരിച്്്.
വസതിയിൽഐലോസെഷനിൊണ്
അസദ്്ഹം.തനിക്്്സോഗെക്്ണങ്്
ലോന്്്മിലല്്ന്്്ംആസോഗയ്കപ്ശന്
ങ്്ളിലല്്ന്്്ംമകന്്്ിെവ്ിറ്്റിൽക്റിച്്്.
നസരകന്്്സോേിസർക്്ാരിൽലൊവി

ഡ്സ്്ിരീകരിക്്്ന്്അഞ്്ാമലത്്മ
കന്്്ിയാണ്നായിക.്
ആഭയ്ന്്രമകന്്്ിഅമിത്ഷാ,ലപ

സക്ോളിയംമകന്്്ിധർസമകന്്്കപ്ധാൻ,ജ
െവിഭവസഹമകന്്്ിഅർജ്ൻസമഘ്
വാൾ,ക്ഷിസഹമകന്്്ിറകൊഷ്
ചൗധരിഎന്്ിവർക്്്സനരസത്്ലൊ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ിര്ന്്്.

കൊവിഡ ്വാകസ്ിൻ:
വിൈഗധ്സമിതി 
യോഗം യേർന്്്
നയ്്ഡൽഹി:ലൊവിഡ്
19വാകസ്ിൻവാങ്്ൽ,
വിതരണം,കപ്സോഗം
ത്െങ്്ിവിവിധവശങ്്
ൾപരിസോധിക്്ാൻ
സകകന്്്സർക്്ാർനി
സോഗിച്്വിേഗധ്സമി
തിസോഗംസചർന്്്.നീ
തിആസോഗ്അംഗം
സോ.വി.ലക.സൊളം്
ആസോഗയ്ലസകക്ട്്റി
യം്സംയ്ക്്മായിഅ
ധയ്ക്്തവഹിക്്്ന്്
സമിതിയ്ലെആേയ്
സോഗമാണ്സചർന്്ത.്

ഇന്്്യയിലം്വിസേശ
ത്്്ംവികസിപ്്ിക്്്ന്്
വാകസ്ിന്കൾരാജയ്
ത്്്വാങ്്്ന്്തം്വിത
രണംലചയ്്്ന്്തം്കപ്
സോഗത്്ിൽആർക്്ാ
ണ്മ്ൻഗണനനൽ
സകണ്്ത്എന്്ത്മെ
ക്്ംവിഷയങ്്ൾസമി
തിപരിഗണിച്്്.വാ
കസ്ിന്മായിബന്്
ലപ്്ട്്നെപെികൾരാജയ്
ത്്ാലകഒസരസംവിധാ
നത്്ിന്കീഴിൊയിരി
ക്്ണലമന്്ാണ്സമി

തിയ്ലെനിർസേശം.
സംസ്്ാനങ്്ൾലവസവ്്
ലറമാർഗങ്്ള്പസോഗി
ച്്്വാകസ്ിൻവാങ്്ാൻ
പാെില്്.
വാകസ്ിൻവാങ്്ാ

ന്ള്്സാമ്്ത്്ിക
സക്ോതസ,്സ്താരയ്മാ
യവിതരണസംവിധാ
നം,ത്െർനെപെികൾ,
അവയ്ലെക്തയ്മായ
നിരീക്്ണംത്െങ്്ിയ
വയക്്്്ള്്തകന്്്ങ്്ൾ
ആവിഷക്രിക്്ാനം്
സോഗംതീര്മാനിച്്്.

എല്്ാം ദൈവം
തീരമ്ാനിക്്കട്:്
പര്ണബിക്്് മകൾ
നയ്്ഡൽഹി:തെസച്്റിൽശ

സക്ത്കക്ിയക്്്്വിസധയനായി
ഗ്ര്തരാവസ്്യിൽചികിത്്
യിൽകഴിയ്ന്്മ്ൻരാകട്്്പതി
കപ്ണബ്മ്ഖർജിക്്്സവണ്്ി
കപ്ാർഥനകസോലെമകൾശർമി
ഷഠ്മ്ഖർജി.അച്്ന്ഏതാ
സോനല്്ത്അത്റേവംതീ
ര്മാനിക്്ലട്-്സൊൺകഗ്സ്സന
താവായശർമിഷഠ്പറഞ്്്.
"ഭാരതരതന്'പരസോന്്തബ
ഹ്മതിസനെിക്തയ്ംഒര്വർ
ഷംകഴിയ്സപ്്ഴാണ്അച്്ൻ
ഗ്ര്തരാവസ്്യിൊവ്ന്്ലത
ന്്്ശർമിഷഠ്ഓർക്്്ന്്്.

കഴിഞ്്വർഷംഓഗറ്്്്്എട്്്
ഞങ്്ള്ലെജീവിതത്്ിലെഏറ്്
വം്സസ്ത്ഷകരമായേിവസ
ങ്്ളിലൊന്്ായിര്ന്്്.അന്്ാ
ണ്അച്്ന്ഭാരതരതന്െഭിച്്
ത.്ഒര്വർഷംപ്ർത്്ിയായി
ഓഗറ്്്്്10ന്അസദ്്ഹംഗ്ര്ത
രാവസ്്യിൊയി.എല്്ാംറേ
വനിശ്്യം.അസദ്്ഹത്്ിന്ഏ
താസോനല്്ത്അത്റേവം
നൽകലട്.്ഞങ്്ള്ലെദഃ്ഖത്്ി
ൽപങ്്്സചര്ന്്എല്്ാവസോ
ടം്ആത്്ാർഥമായിനന്്ിപറ
യ്ന്്്-െവ്ിറ്്റിൽശർമിഷഠ്ക്
റിച്്്.

ഛത്്ിസഗ്ഡിൽ നാല്
നകസ്ലക്ൾ കൊല്്കപ്ട്്്്
റായപ്്ർ:ഛത്്ിസഗ്ഡിലെസ്ഖമ്
ജില്്യിൽരക്്ാസസനയ്മായിഏറ്്്മ്
ട്്ിയനാല്നകസ്ല്കൾലൊല്്ലപ്്ട്്്.
ജാഗർഗ്ണ്്ലൊെീസ്സറ്്്്ഷൻപരി
ധിയിലെവനത്്ിൽഇന്്ലെരാവിലെ
ഒമ്്തരസോലെയായിര്ന്്്സംഭവം.
ലതരച്്ിെിനിറങ്്ിയവിവിധസസനക
ള്ലെസംഘലത്്നകസ്ല്കൾആകക്
മിക്്്കയായിര്ന്്്ലവന്്്ലൊെീസ്
ഐജിസ്ന്്ർരാജ്പറഞ്്്.
ശക്്മായിസനരിട്്സസനപരസപ്ര

മ്ള്്ലവെിവയപ്്്ിന്സശഷംസംഭവ
സ്്െംപരിസോധിച്്സപ്്ഴാണ്നാല്
മ്തസേഹങ്്ൾകലണ്്ത്്ിയത.്ററ
ഫിൾഅെക്്ംനിരവധിആയ്ധങ്്ൾ

സംഭവസ്്െത്്്നിന്്്കലണ്്ത്്ി
ലയന്്്ംലൊെീസ.്ഈകപ്സേശത്്്
ലതരച്്ിൽത്െര്കയാണ.്



വിയോഗം

ജമരി
ചനട്്്ര്്: മ്ല്്പ്്റമ്്ില്്
ഞജാസെിചന്്് ഭാരയ് ഞമ
രി(83)അന്്രിച്്്.സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.മക്്
ള്്:ചജസ്്ി,ഗില്്ഡ,ഐ
ഡ,ജാന്്സി.മര്മക്്ള്്:
ചാര്്ളി, ഞസാമരാജന്്,
ഞജാണി,ഞജാര്്ജ.്

ഭാസെ്രന്്
എര്ഞമലി: കനകപ്്ലം
േടത്്ില്് പഞരേനായ
രാമന്് മകന്് ഭാസക്ര
ന്്(85)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരം ഇബന്്്ാവിചല
11ന്വീട്്്വളപ്്ില്്.ഭാരയ്:
മറ്്ന്്്ര്്ക്്ര േലച്്ിറ
ക്ടം്ബാംഗം സാവി
ബേ്ി.

തങ്്പ്്ന്്
ലവപ്്ിന്്:ചചറായിരാ
മവര്്മ്് യ്ണിയന്്
ലഹസക്്ളിന്സമീപം
ഞവലിക്്കത്്് വീട്്ില്്
േങ്്പ്്ന്് (91) അന്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംനടത്്ി.
ഭാരയ്:സൗദാമിനി.മക്്
ള്്:ഞബ്പമന്്,അരവിന്്ന്്,
രവി,ഉഷ,ജയന്്,ഷീബ.
മര്മക്്ള്്: ഗിരിജ, ബി
ന്്്, ക്ശല, ശശി, സി
ന്്്,സ്ധീര്്.

ഏലിയാമ്്
ഞകാേമംഗലം:പാലമറ്്ം
അവരാപ്്ാട്്് ഞജാളി മാ
േയ്്വിചന്്്ഭാരയ്റിട്്.അ
ധയ്ാപിക ഏലിയാമ്്
(64) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
11ന് ചവളിഞയല്് ചാല്്
ചസന്്്് ഞജാസഫ്പള്്ി
യില്്.

പഞ്്മി
കായംക്ളം: കണ്്ല്്്ര്്
ചേക്്്ക്ളങ്്രഞശരില്്
പ്ത്വലില്്പഞരേനാ
യേങ്്പ്്ചന്്്ഭാരയ്പച്്
മി(85)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരം നടത്്ി. മക്്
ള്്: ശാന്്മ്്, രാധാക്
ഷണ്ന്്, രാധാമണി. മ
ര്മക്്ള്്: എം. മഞഹന്്
ന്്(സിപിഐ(എം)കാ
യംക്ളംഏരിയാകമ്്ി
യംഗം),ഞശാഭ,സ്ധാക
രന്്.

അചയ്്തന്്
മലപ്്്റം: പ്ഴങ്്ടവത്്്
അചയ്്േന്് (76)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:പഞരേയായ
പ്ഷപ്ലേ.മക്്ള്്: ബപ്ീ
േ,ബീേ,ജിേ,നിേ.മര്
മക്്ള്്: അജി (ഞകാഴി
ഞക്ാ്ട)്, ബപ്ഞശാഭ് (ഞകാ
ഴിഞക്ാ്ട)്,സഞന്ാ്ഷ്(ക
ല്്പ്്റ്്),രാധാക്ഷണ്ന്്
(മങ്്ട).സഞഹാദരങ്്ള്്:
പ്ഴങ്്ടവത്്്രാമന്്(ബപ്
ശാന്്് ഞഹാട്്ല്്, മലപ്്്
റം),സഞരാജിനി,പഞരേ
രായക്ഷണ്ന്്മാസ്്്്ര്്,
അപ്്്ക്ട്്ന്്,വാസ,്ഞദ
വകി.

ആന്്്ണിമമക്്ിള്്
മ്ഹമ്്:മാരാരിക്്്ളംവ
ടക്്്പച്്ായത്്്14-ാം
വാര്്ഡ് കാനാഞശ്്രില്്
ആന്്്ണി ലമക്്ിള്്
(66) അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
സബീന. മക്്ള്്: സി
ന്്്,സീമ,സീന,സിന.്
മര്മക്്ള്്:സിജ,് ബപ്ദീ
പ,്ഞജാമി.

ലത
വടക്്ാഞച്്രി:എങ്്ക്്ാ
ട് പാറയില്് വീട്്ില്് രാ
ജക്്മാറിചന്്്ഭാരയ്:ലേ
(52) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.

പ്ഷെ്രന്്
മ്ഹമ്്:കഞ്്ിക്്്ഴിപ
ച്്ായത്്്8-ാംവാര്്ഡി
ല്്ക്ഞട്്ഴത്്്പ്ഷക്ര
ന്് (60)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:ബപ്ീേി.മക്്ള്്:ബപ്ജീ
ഷ,ബീജീഷ. മര്മകന്്:
സ്ഞകഷ.്

ജോണ്്മര്്ജക്ാ്സ്
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം: ടൗണ്്
ചാലമറ്്ത്്ില്്ഞജാണ്്മ
ര്്ഞക്ാ്സ്(87)അന്്രി
ച്്്. സംസക്ാരം ഇന്്്
രാവിചല1130ന്ടൗണ്്
േിര്ക്ടം്ബഞദവാലയ
ത്്ില്്.ഭാരയ്:പഞരേയാ
യചിന്്മ്്ഞജാണ്്(ക്റ
വിലങ്്ാട് പാക്്രഞമ്്
ല്് ക്ടം്ബം). മക്്ള്്:
ഞടാണി (ബഹറ്ലന്).
ഞസാണിയ (ചലകച്ര്്
ചസന്്്്ഞസഞവറിഞയാസ്
ഞകാഞളജ്അല്വ)മര്മ
ക്്ള്്:ഞസാനാ(ചകാള്്ി
ക്്്ളവില്്,ചവണ്്മണി,
ഇട്ക്്ി),ജയക്ഷണ്ന്്
(എറണാക്ളം).

അബ്്്സമദ്ഹാേി
േിര്രങ്്ാടി:ജിഎച്്്എ
സഎ്സ് ഞറാഡിചലക്
റ്്ിയില്്അബ്്്സമദ്ഹാ
ജി (58)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:പറഞങ്ാ്ടത്്്സാജി
ദ.മക്്ള്്:ൊത്്ിമഅ
സ്്ഹ, ൊത്്ിമസവ്ാലി
ഹ.മര്മകന്്:പി.എം.ഉ
സമ്ാന്്ചചമ്്ാട.്

അവറാന്്ഹാേി
േിര്രങ്്ാടി: ചകാടി
ഞ്്ിൊറ്ഖ്നഗര്്സവ്
ഞദശിവലിയപീടിഞയക്്
ല്്അവറാന്്ഹാജി(66)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:പഞട്്രി
ക്്്ന്്ത്്് ഖദീജ. മക്്
ള്്:അബ്്്റശീദ് (റിയാ
ദ)്,റെീഖ,്റസീയ,റംല,
റഹീന.മര്മക്്ള്്:ഗഫ്
ര്്ചകാടിഞ്്ി,അലിക്
ണ്്്ര്്,അബ്മണലിപ്്്
ഴ,ൌസിയ ചകാടി
ഞ്്ി,മ്ഹസ്ിനപാണ്്ി
മ്റ്്ം.
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ജമാഹനന്്കചട്്ിയാര്്
ക്മരകം:ക്ഴീത്്റവീ
ട്്ില്് ഞമാഹനന്് ചചട്്ി
യാര്്(68)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:ഇന്്ിരമാടപ്്ാട്്്അറ
യക്്്ല്്ക്ടം്ബാംഗം.മ
ക്്ള്്:ബശ്ീലക്്്മി(ക്മര
കം ഗവ.ഹയര്് ചസക്്
ണ്്റി), ബശ്ീബപ്ിയ. മര്മ
ക്്ള്്:ബശ്ീജിത്്്(മാടപ്്ാ
ട്്്),അന്്സല്്(കഴക്്്
ട്്ം). സംസക്ാരം നട
ത്്ി.

ഷാേി
കാഞ്്ിരപ്്ള്്ി:പാറക്്
ടവ് ജ്മാ മസജ്ിദ് ചല
യന്ില്് ലേപറമ്്ില്്
ഷാജി (53)അന്്രിച്്്.
കബറടക്്ംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:മം്ോസ.്മക്്ള്്:ഷാ
ല,്ഷാഹിദ,്സ്റ്മി.മ
ര്മക്്ള്്:ഹാരിസ,്സ്
െിയ.

വി.ക്ഷണ്ക്റ്പ്്്
കായംക്ളം: രാമപ്രം
ഞകാലടത്്്കിഴക്്േില്്
ബശ്ീഭവനത്്ില്് റിട്്.
ഞപാസ്്്്് മാസ്്്്ര്് വി.ക്
ഷണ്ക്റ്പ്്്(93)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ക്ഷണ്മ്്.
മക്്ള്്:ജയ,ഉഷ,ബശ്ീക്
മാര്്.മര്മക്്ള്്:വി.ശശി
ധരന്്നായര്്, ചക.ചക.
ബാലന്് പിള്്, മിനി
ഞഗാപന്്.

നദ്്ിനി
കായംക്ളം:ചിറക്്ടവം
നടയില്് പടീറ്്േില്് പ
ഞരേനായദാഞമാദരചന്്്
ഭാരയ്നന്്ിനി(88)അന്്
രിച്്്.മക്്ള്്:രമണന്്,ര
ഘ,് രവി, രഞമശന്്,സ
േീശന്്, രമ, പഞരേനാ
യ ര്ബദ്ന്്. മര്മക്്ള്്:
സ്ജാേ,സഞരാജം, രാ
ധാമണി,ഷീജ,വിനീേ,
പഞരേനായശശിധരന്്.

കറ്്സിജറാസ്ജോസഫ്
അച്്ിരി:ചിങ്്ംഞോ
ട്്ത്്ില്് ജിബിന്് ഞജാ
സെിചന്്്ഭാരയ്ചറ്്സി
ഞറാസ് ഞജാസഫ് (32)
അന്്രിച്്്. സംസക്ാ
രംനാചളരാവിചല 10
ന് ചേക്്്ംഭാഗം ചസ
ന്്്്ഞജാര്്ജ്കല്്ാനിക്്
ല്്പള്്ിയില്്.ചചത്്ി
പ്്്ഴ വടഞ്ക്ക്്ര ന
മ്്ി മഠം പഞരേനായ
ഞജാസെിചന്്്യം് ലി
ല്്ിയ്ചടയം്മകളാണ.്
മക്്ള്്: ഞനാഹ് ജിബി
ന്്, ബക്ിസ്്്്ി ജിബിന്്.
സഞഹാദരന്്: ടലററ്
സ.്

ഫാത്്ിമ
ത്ക്്ാക്്ര: ചകന്്ഡി
മ്ക്്്ഞേക്്്ംക്്ാട്്്പറ
മ്്് പഞരേനായ ഹസ
ലനാര്ചട ഭാരയ് ൊ
ത്്ിമ (84)അന്്രിച്്്.
കബറടക്്ം നടത്്ി. മ
ക്്ള്്:ഹംസ,ബഷീര്്,പ
ഞരേനായമജീദ,്നാസ്്
ര്്,നൗഷാദ,്ചഷരീെന
സീമ,സകീന.മര്മകള്്:
ജമീല,നസീമ,റഹീമ,റ
ഷീദ, പഞരേനായ അ
ബ്ബക്്ര്്,നാസ്്ര്്,ഷം
സ്ദീന്്.

ഇ.എലത്്ീഫ്
േലഞശരി: മാനന്്വാടി
യിചല ആദയ്കാല വയ്ാ
പാരിയം് േലഞശരിപ്
േിയ ബസ് സ്്്്ാന്്്ിചല
ബ്്്സ്്്്ാര്്ഞസ്്്്ഷനറിഉട
മയ്മായചപാന്്്യംബസ്ാ
മ്്ിയിചലത്ഷാരയില്്
ഇ.എലത്്ീഫ്(64)അ
ന്്രിച്്്.ഐഎന്്എല്്
േലഞശരിടൗണ്്യ്ണി
റ്്് ചസബക്ട്്റി, ചപാന്്്യം
ബസ്ാമ്്ിമഹല്്്കമ്്ിറ്്ിവ
ലസ്ബപ്സിഡണ്്്,ചപാ
ന്്്യംബസ്ാമ്്ിജീവകാര്
ണയ് ബട്സ്്്്് ചചയര്്മാന്്,
വയ്ാപാരി വയ്വസായി
ഏഞകാപനസമിേിേല
ഞശരിയ്ണിറ്്്എകസ്ി
കയ്്ട്്ീവ് അംഗം എന്്ീ
നിലകളില്്ഞസവനമന്
ഷഠ്ിച്്്വരികയാണ.്ജീ
വകാര്ണയ്ബപ്വര്്ത്്ന
രംഗത്്്നിറസാന്്ിധയ്
മായലത്്ീഫ്ഞറാട്്റിക്്
ബ്്്മ്ന്്ബപ്സിഡണ്്്മാ
യിര്ന്്്. പഞരേരായ
ബി. സി മ്ഹമ്്ദിചന്്്
യം്ൊത്്ിമയ്ചടയം്
മകനാണ.് ഭാരയ്: ചക.
ചകസലീല.മക്്ള്്:ജ്ന
ലദ,്ജ്െലസ,്ജ്െീ
റ,ജ്ഷീറ.മര്മക്്ള്്:ഇ.
എ നൗഷാദ് (ബ്്്സ്്്്ാര്്
ഞബ്ടഞഡര്്സ,് േലഞശരി),
എം.നിയാസ്(ചസയിന്്
ഞവള്്ഡ,് േലഞശരി), മ
ര്്സീന,റീഹ.സഞഹാദര
ങ്്ള്്: ഇ.എ റസാക്്്
ഹാജി ( ബട്ഷറര്്, ചപാ
ന്്്യം ബസ്ാമ്്ി മഹല്്്ക
മ്്ിറ്്ി), ഇ. എഹാരിസ്
(ജനറല്്ചസബക്ട്്റി,േല
ഞശരിഫ്ഡ് ബഗ്യിന്്സ്
ചമര്്ച്്ന്്്്സ്അഞസാസി
ഞയഷന്്),ഇ.എസക്്ീര്്
(ബ്്്സ്്്്ാര്് ഞബ്ടഞഡര്്സ,്
േലഞശരി), ക്ഞ്്ാമി,
ആയിഷ, റംല, ലലല.
ഖബറടക്്ം ചപാനയ്ം
ബസ്ാമ്്ിജ്മാമസജ്ിദ്ഖ
ബര്്സ്്ാനില്്നടത്്ി.

ല്സി
ചാലക്്്ടി: ഞപാട്്അല
വിചസന്്്ര്്ഞമനാഞച്്രി
ഞജാസ്ഭാരയ്ല്സി(62)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
ഇന്്് രാവിചല 10.30ന് 
ചൗക്്ചസന്്്്ഞമരീസ്പ
ള്്ി ചസമിഞത്്രിയില്്.
മക്്ള്്: ചസസ്്ി, സീമ,
സിഞജാ,ലിഞജാ.മര്മക്്
ള്്: ഞജായ,് ഞപാള്്, ബി
ന,്സമ്നയ്.

ജോണ്്സണ്്
കര്നാഗപ്്ള്്ി : ചവറ
പ്ത്മംഗലത്്്ചജ.ഞജാ
ണ്്സണ്് (77-റിഞട്്ര്്ഡ്
എംഞല്ാ്യിചമന്്്് ഓെീ
സര്്)അന്്രിച്്്. ഭാരയ്:
എലിസബത്്്. മക്്ള്്:
ജയന്് ഞജാണി (പച്്ാ
യത്്് ചസബക്ട്്റി, ഏല
പ്്ാറ) അഡവ്: ഞജായി
ഞജാണ്്സണ്്, ലഹസി
ന്്്ഞമരി,സ്സിഞമരി.മ
ര്മക്്ള്്: മിനി ജയന്്,
സിബി ഞജായി, അഡവ്:
ബന്്ഞജാസഫ,്ബിജ്ദാ
സന്്.

രാേജഗാപാലന്്നായര്്
പറമ്്ില്്ക്്ടവ:്കക്്ാട്
േട്്ാലത്്്രാജഞഗാപാല
ന്്നായര്് (82-എകസ്�്
സര്്വീസ്മാന്്)അന്്രി
ച്്്. പഞരേരായ നമ്്
ന്്്ര്് അഴകില്് അന
ന്്ന്്നായര്ചടയം്േ
ട്്ാലത്്്സ്മേിയമ്്യ്
ചടയം്മകനാണ.്ഭാരയ്:
മാനിക്റ്്ിയാടത്്് സ
ഞരാജിനിഅമ്്.മക്്ള്്:
സഞന്ാ്ഷ�്ക്മാര്്, സം
ഗീേ, രാജബശ്ീ, പഞരേ
യായ രമയ്ബശ്ീ. മര്മക്്
ള്്:ബപ്സന്്ന്്എ,ബപ്വീ
ണ്്ക്മാര്് ചക, സ്ധീ
ര്്ക്മാര്്,രാജബശ്ീ.മറിയാമ്്

ക്ന്്ംക്ളം: പഴഞ്്ി
ചജറ്ശഞലംചനയ്്ന്്വീ
ട്്ില്് പഞരേനായ ഞജാ
ര്്ജിചന്്്ഭാരയ്മറിയാമ്്
(68)അന്്രിച്്്.മക്്ള്്:
ബിജ,്മിനി.മര്മക്്ള്്:
ഗീവര്്, ഞജാെിയ. സം
സക്ാരംഇന്്്11ന്പഴ
ഞ്്ിചസന്്്്ഞമരീസ്ഓ
ര്്ത്്ഞഡാകസ്് കത്്ീ
ബഡ്ല്് ചസമിഞത്്രിയി
ല്്.

രവീനദ്്്ന്്
ചകാട്ങ്്ല്്്ര്്:ആദയ്കാ
ലസിപിഐബപ്വര്്ത്്
കനം്കിഴക്്്ംപ്റംമ
രണാനന്്ര സഹായ
സംഘത്്ിചന്്് സ്്ാപ
കരില്് ഒരാള്മായ പ്
ല്്്റ്്്ചകാല്്ംപറമ്്ില്്ര
വീബന്്്ന്്(81)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ഇന്്ിര.മക്്ള്്:വി
നി (എല്്ഐസി), ഞര
ഷമ്, ബപ്മീള, ബിഞനായ്
(അസി:ഗാരിസണ്്എ
ച്്ിനീയര്്,മിലിറ്്റി).മ
ര്മക്്ള്്: ബശ്ീക്മാര്്
(കാനറാബാങ്്്),അനി
ല്് (ബിസിനസ)്,സേയ്
പാലന്് (ബിസിനസ)്,
രാഗി(സീനിയര്്ചസക്്
ന്്എച്്ിനീയര്്സഞേ
ണ്് ചറയില്്ചവ). സം
സക്ാരംനടത്്ി.

ജഗാപാലക്ഷണ്ന്്
ത്ചക്ാ്ടിത്്ാനം:മണി
കണഠ്വയല്് പ്ത്പറ
മ്്ില്്ഞഗാപാലക്ഷണ്
ന്് (78)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്: സ്മ ഞഗാപാലക്
ഷണ്ന്് (സിപിഐഎം
ചകാടിനാട്്്ംക്ന്്്ബബ്ാ
ച്്്അംഗം).മക്്ള്്:സ്
ധീഷ,് സ്ജിത്്്. മര്മ
ക്്ള്്:രാഞജശവ്രി, അ
ഞജ്.് സംസക്ാരം ഇ
ന്്്രാവിചല10മണിക്്്
വീട്്്വളപ്്ില്്.

ടി.എന്്.പരജമശവ്രന്്നായര്്
ചപാന്്ക്ന്്ം: ചപാ
ന്്ക്ന്്ംചകവിഎല്്പി
എസ�്ക്ളിചലറിട്്.ബപ്ഥ
മാധയ്ാപകന്്ചിറക്്ടവ്
ചസന്്്ര്്ശങ്്രന്്ക്ഞന്്
ല്്ടി.എന്്.പരഞമശവ്രന്്
നായര്്(84)അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:പഞരേയായചബന്്്
മേിയമ്്.മക്്ള്്:പി.ജയ
ക്മാര്്(ഇംഗ്്ീഷ് ഇന്്്യ
ന്്ഞക്്യസ്,്േിര്വനന്്
പ്രം),പി.അനില്്ക്മാ
ര്് (ചകപിഎംജി, നയ്്
ഞയാര്്ക്്്,അഞമരിക്്).മ
ര്മക്്ള്്: ഞഡാ. എസ.്
സ്മ(അധയ്ാപിക, എ
സഎ്ന്്വനിോഞകാഞള
ജ,് ചകാല്്ം), പി. രശമ്ി
(അഞമരിക്്).സംസക്ാ
രംഇന്്്രാവിചല11ന്
വീട്്്വളപ്്ില്്.

ഏലിയാമ്്
ഞകാേമംഗലം:പാലമറ്്ം
അവരാപ്്ാട്്് ഞജാളി മാ
േയ്്വിചന്്്ഭാരയ്റിട്്.അ
ധയ്ാപിക ഏലിയാമ്്
(ഞബബി ഞജാളി ടീച്്ര്്-
64 ) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
11ന് ചവളിഞയല്്ച്്ാല്്
ചസന്്്് ഞജാസഫ്പള്്ി
യില്്. പഞരേ ഞകാഴി
ഞക്ാ്ട്പ്ല്്്രാംപാറമട
പ്്ിള്്ില്് ക്ടം്ബാംഗ
മാണ.് മക്്ള്്: ഞജായ്
(അയര്്ലന്്്്),ഉദിഷ,പ
ഞരേനായഉദിത.് മര്മ
കന്്:ആഞന്്്ാക്വള്്്
ര്്.

വി.ആര്്.ഉണ്്ിക്്്ഷണ്ന്്
ത്പ്്്ണിത്്്റ:ബിചജ
പിയ്ചടഞകരളത്്ിചല
ആദയ്ച്ത് മ്നിസിപ്്
ല്്കൗണ്്സിലര്്എര്
ര്്മഠത്്ില്്ഓളത്്്വി.
ആര്്.ഉണ്്ിക്്്ഷണ്ന്്
(70) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല.
ഭാരയ്:ഉമാഞദവി.മക്്ള്്:
ഊര്്മിള, ഉല്്ാസ,് ഉഞമ
ഷ.് മര്മക്്ള്്: അര്
ണ്്,അര്്ച്്ന,ബശ്ീലക്്
മി.1980ല്്ബിചജപിര്
പീകരിച്് ഞശഷം 82ല്് 
ആയിര്ന്്്ആദയ്ച്ത്
േഞദ്്ശ േരച്ഞ്ട്പ്്്.
മ്നിസിപ്്ാലിറ്്ിയിഞല
ക്്്ോമരചിഹ്്ത്്ില്്
മല്്സരിച്്് ആദയ്മായി
വിജയിച്്സ്്ാനത്്ിന്
ഉടമയാണ് ഉണ്്ിക്
ഷണ്ന്്. ഇേിന്ഞശഷ
മാണ് ഇന്്്യയിചല മറ്്്
സംസ്്ാനങ്്ളില്് മ്
നിസിപ്്ല്് ചേരച്ഞ്
ട്പ്്് നടന്്ത.് ആര്്എ
സഎ്സിചന്്് ചകാല്്ം
ജില്്യിചല രണ്്് ോല്
ക്്ിലം്ആലപ്്്ഴ ജില്്
യിചല രണ്്് ോല്ക്്ി
ചലയം് ബപ്ചാരക് ആ
യിര്ന്്്ഉണ്്ിക്ഷണ്
ന്്.

കെ.സി.ോബ്
മരട:് ഇടചക്ാ്ച്്ി കിട്്്
ത്്റനികര്്ത്്ില്്വീട്്ി
ല്്ചക.സി.ബാബ്(ഓ
റിയന്്്് ഇന്്ഷ്റന്്സ)്
അന്്രിച്്്. സംസക്്്ാ
രംനടത്്ി.ഭാരയ്:സീന.
മക്്ള്്:നിഖില്്ബാബ,്
അഖില്്ബാബ,്അനീ
ഷ് ബാബ് മര്മകള്് :
ലഭമിനിഖില്്.

ക്ട്്ന്്
ചാഴ്ര്്: മഠത്്ിക്്ാട്്ി
ല്്ക്ട്്ന്്(85)അന്്രി
ച്്്. സംസക്ാരം നട
ത്്ി. ഭാരയ്:അമ്്ിണി.
മക്്ള്്:ഞശാഭന,ഷീബ.
മര്മക്്ള്്: രവി, ക്ട്്
ന്്.

ചനദ്്്ന്്
അരിമ്്്ര്്:ലകപ്്ിള്്ി
പ്വ്്ത്്ിങ്്ല്് ചബന്്്ന്്
(74) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
10ന്മണല്ര്്പച്്ായ
ത്്്ശമ്ശാനത്്ില്്.ഭാ
രയ്:കാര്്ത്്്യായനി.മക്്
ള്്:ദിലീപ,്ബപ്ീേ,സ്ധീ
ര്്.മര്മക്്ള്്:നിഷ, സ
ജി,സരിേ.

െര്ണാെരന്്
കര്നാഗപ്്ള്്ി: പന്്ന
മനയില്്നരീച്്ല്്വട
ക്്േില്്കര്ണാകരന്്
(85)അന്്രിച്്്.�ഭാരയ്:പ
ഞരേയായസരസവ്േി.മ
ക്്ള്്:മലമ്്,അംബി.മ
ര്മക്്ള്്: ഗംഗാധരന്്,
ഞവണ്ഞഗാപാല്്.

ജേേി
വടക്്ാഞച്്രി�ഞകാടഞശ്്
രിമണ്്ാഞശ്്രിപാപ്്ചന്്്
മകന്് ഞബബി (65)അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്ഉച്്കഴിഞ്്്രണ്്ിന.്
ഭാരയ്: േങ്്മ്്. മക്്ള്്:
ചെലിന്്,ജയിന്്. മര്മ
ക്്ള്്:സണ്്ി,രഞമഷ.്

തയ്ാഗരാേന്്
എര്മചപ്്ട്്ി: ചവള്്റ
ക്്ാട് ചകാല്്ംപടി കിഴ
ഞക്്പ്രയക്്്ല്്പഞരേ
നായഞവല്വലവദയ്ര്
ചട മകന്് േയ്ാഗരാജന്്
(62) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനടത്്ി.അവി
വാഹിേനാണ.്മാോവ:്
പഞരേയായപാറ്ക്ട്്ി.
സഞഹാദരങ്്ള്്: ബാല
ക്ഷണ്ന്്,വാസ.്

ഭാര്്ഗവി
മ്ഹമ്്: മ്ഹമ്് ത്ര്
ത്്ന്്കവലവല്്ാരിമംഗ
ലംനികര്്ത്്ില്്പഞരേ
നായ രാമക്ഷണ്ചന്്്
ഭാരയ് ഭാര്്ഗവി (93)അ
ന്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
ഇന്്്രാവിചല10ന.്മ
ക്്ള്്:ഓമന,ചബന്്്പ്്ന്്,
ബപ്സാദ് (ഞചര്്ത്്ല ബട്ാ
െിക്ഞസ്്്്ഷന്്).മര്മക്്
ള്്:ഷീലമ്്,മഹിളാമണി,
പഞരേനായ സദാനന്്
ന്്.

പത്്ിനി
ലവപ്്ിന്്:അയ്്മ്്ിള്്ി
ചകാളഞവലി വീട്്ില്് പ
ത്്ിനി(94) അന്്രിച്്്.
മക്്ള്്: ഞമാഹനന്്,
ലഷല, ഷാജി,സലി. മ
ര്മക്്ള്്: കാച്്ന, ചി
ന്്മയന്്,ജിജി,സ്മ.

സി.കെമറിയാമ്്ടീച്്ര്്
പിറവം: ചോട്്്ര്്: കാ
ഞ്്ിരത്്ിങ്്ള്് പഞരേ
നായഇട്്്പ്്്സാറിചന്്്
ഭാരയ്സി.ചക മറിയാമ്്
ടീച്്ര്്(95)റിട്്.ചഹഡ്മി
സബ്ട്സ്്്ഗവ.എല്്.പി.എ
സ്കളമ്്്ര്്അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംഇന്്്3ന്
മാങ്്ിടപ്്ള്്ി ചസന്്്്
ഞോമസ് കന്ാനായ ക
ഞത്ാ്ലിക്്പള്്ിയില്്.
മക്്ള്്: ചഡയസ്ി സ
ണ്്ി, ഞോമസ.്ചക.ഇട്്്
പ്്്,ബാബ്.ചക.ഇട്്്പ്്്,
അബി.ചക.ഇട്്്പ്്്.മര്മ
ക്്ള്്:സണ്്ിമംഗലത്്്
ഞമാനിപ്്ള്്ി, ആലിസ,്
ബപ്മീള,ചഷയസ്ി.

ശശീനദ്്്ന്്
ഞപരാബമ്്്:റിട്്.ചപാലീസ്
സബ്ഇന്്ചപക്്ര്്മ്യി
ഞപ്ാ്ത്്് അരയമ്്ാക്്്
ല്്ശശീബന്്്ന്്(62)അന്്
രിച്്്. ഭാരയ്: വസന്്. മ
ക്്ള്്: ശരത്്്, ശയ്ാംജി
ത്്്,ശയ്ാംലാല്്.മര്മക്്
ള്്:ബശ്്േി,മനയ്.

രവി
ലവപ്്ിന്്: പള്്ിപ്്്റം
ഞകാവിലകത്്്ംകടവ്
േണ്്ാഞശരി രവി (70)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി.ഭാരയ്:ഉഷ.മക്്
ള്്: രജീഷ,് രാഞജഷ് (ക
ണ്്ന്്), രജ്ല. മര്മക്്
ള്്:അജയക്മാര്്,വിജി.

ഷാജോ
ത്ശ്ര്്: ഒളരിക്്ര േട്്ി
ല്്ഇമ്്ാവ്ഞജാസിചന്്്
മകന്്ഷാഞജാ (44)അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംഇ
ന്്്രാവിചല11ന്ഞകാട്്
യംചകാല്്ാട്ലിറ്്ില്്ഫള്
വര്്പള്്ിയില്്.മാോവ:്
സിസിലി.ഭാരയ്:ഷീബ.മ
ക്്ള്്: ചറഞഡാണ്്, ഷാ
ഞജാണ്്,ഡിഞയാണ്്.

മറിയം
കിടങ്്്ര്്:കല്്റയക്്്ല്്
പഞരേനായ ഞോമസി
ചന്്് ഭാരയ് മറിയം (88)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നടത്്ി. മക്്ള്്: വര്്ഗീ
സ,്ഞമരി,എല്്സി,ഞജാ
യി, ഞജാണി, മാര്്ട്്ിന്്,
സാജ,്സജി.മര്മക്്ള്്:
അല്്ഞൊണ്്സ, പൗ
ഞലാസ,്അഗസ്്്്ിന്്, വി
ന്്സി (പച്്ായത്്ം
ഗം), ബീന, ഷീന, ജാ
സമ്ിന്്,ഞജാസ.്

അബ്്്ല്്ഹക്്ീം
മഞച്്രി: പട്്ര്്ക്ളം പ
ഞരേനായഅത്്ിമണ്്ി
ല്് അബ്്്ള്്യ്ചട മക
ന്്അബ്്്ല്്ഹക്്ീം(29)
അന്്രിച്്്. മാോവ് :
ആമിന. സഞഹാദരങ്്
ള്്:മ്ഹസ്ിന്്,അബ്്്ല്്
ഷ്ക്്്ര്്, അകബ്റലി,
ന്ര്്ജഹാന്്,ഇര്്ൊന,
ജമീല.

നസീര്്
ബശ്ീമ്ലനഗരം:പാഞച്്രി
നസീര്്(66)അന്്രിച്്്.
ഖബറടക്്ംനടത്്ി.ഭാ
രയ്:നസീയബീവി.മക്്
ള്്: നൗഷീറ, ഹസീന,
വാഹിദ. മര്മക്്ള്്:സ
ഗീര്്,അനസ,്മാലിക്്്.

അബുദാബിയിലുു
മകടുുിടതുുിലുുനിനുുു
വീണുയുവാവുെരിചുുു
പ്ന്്യ്ര്്ക്്്ളം: അ
ബ്ദാബിയില്്ചകട്്ിട
ത്്ില്് നിന്്് വീണ്
യ്വാവ്മരിച്്്.പ്ന്്
യ്ര്്ക്്്ളം ത്പ്്റ്്് വ
ലിയേറയില്്പഞരേ
നായഅപ്്്വിചന്്് മ
കന്്38വയസ്്്ള്്സി
ദ്്ാര്്ഥന്്ആണ് മരി
ച്്ത.്കഴിഞ്്ചവള്്ി
യാഴച്്് യായിര്ന്്്
അപകടംനടന്്ത.്പപ്്ടകമ്്നിജീവനക്്ാരനാ
യിര്ന്്്പഞരേന്്.സംസക്ാരംആറ്്്പ്റംനി
ബദ്ാലയത്്ില്്നടത്്ി.മീനാക്്ിയാണ്മാോവ,്
സിനിയാണ്ഭാരയ്.ഞബ്ശയസ്മകന്മാണ.്

എടവണുുസവുകദശിസൗദിയിലുു
മകാവിഡുബാധിചുുുെരിചുുു
മഞച്്രി: എടവണ്്
സവ്ഞദശി സൗദി അ
ഞറബയ്യിചലബ്ലറ
ദയില്്ചകാവിഡ്ബാ
ധിച്്്മരിച്്്.പടിഞ്്ാ
ചറചാത്്ല്്്ര്്ഞേഞല
രി ബീരാന്്ക്ട്്ി(55)
യാണ് മരിച്്ത.് ചകാ
വിഡ് ഞപാസിറ്്ീവ് റി
ഞപ്ാ്ര്്ട്്് ചചയ്്ചപ്്ട്്േി
നാല്് മ്ന്്ാഴച്യില
ധികമായിബ്ലറദചസന്്ബട്ല്്ഞഹാസപ്ിറ്്ലില്്
ചികിത്്യിലായിര്ന്്്.കട്ത്്ആസമ് ഞരാഗ
വം് ബപ്ഞമഹവം് അന�്വചപ്്ട്്ിര്ന്്്. ഇഞദ്്ഹ
ഞത്ാ്ചടാപ്്ംചകാവിഡ്ബാധിച്്ഭാരയ്യ്ചടചി
കിത്്ത്ടര്കയാണ.്കഴിഞ്്മ്പ്്ത്വര്്ഷമാ
യിബപ്വാസജീവിേംത്ടര്ന്്ബീരാന്്ക്ട്്ിഅ
ല്്വേനിയകമ്്നിയില്്അല്മിനിയംകാര്്പ്്ന്്്
ര്് ചസക്്നില്്സ്പ്്ര്്ലവസറായിര്ന്്്.ബ്
ലറദജാലിയാത്്ിചന്്്യം്ചകഎംസിസിയ്ചട
യം്ബപ്വര്്ത്്നങ്്ളിചലല്്ാംസജീവസാന്്ിധയ്
മായിര്ന്്ഇഞദ്്ഹംഒോയിചാത്്ല്്്ര്്ചവല്്ചെ
യര്്കമ്്ിറ്്ിയ്ചടമ്ന്്ചസബക്ട്്റിക്ടിയാണ.്ഭാ
രയ്:സ്ലലഖ.മക്്ള്്:ഷാെി,ഷമീര്്,സെീനജാ
സമ്ിന്്.മര്മക്്ള്്:റൗഫ്(സൗദി),സെിപാവണ്്
മ്േഞദഹംബ്ലറദ ചസന്്ബട്ല്് ഞഹാസപ്ിറ്്ല്്
ഞമാര്്ച്്റിയില്്.

കയുാമുുിലുുകുഴഞുുുവീണു
യുവാവുെരിചുുു
അമ്്ലപ്്്ഴ: ചവള്്
ചപ്ാ്ക്്ദ്രിോശവ്സ
കയ്ാമ്്ില്് ആഹാരം
പാകംചചയ്്്ന്്േിനി
ചടയ്വാവ്ക്ഴഞ്്്
വീണ്മരിച്്്.േകഴിപ
ച്്ായത്്്എട്്ാംവാ
ര്്ഡില്്ചചക്്ിടിക്്ാട്
പടിഞ്്ാറ്വഴപ്്റമ്്ി
ല്്ക്ഞ്്്ഞമാന്്ചാ
ഞക്ാ്(47)ആണ്മരി
ച്്ത.്ഇന്്ചലഉച്്യക്്്്ചചക്്ിടിക്്ാട്ചചത്്ിക്്
ളത്്ില്്പാലത്്ില്്നടക്്്ന്്കയ്ാമ്്ില്്ആഹാ
രംപാകംചചയ്്്ഞമ്ാ്ഴാണ്സംഭവം.ക്ഞ്്്ഞമാ
ചനആശ്പബേ്ിയില്്എത്്ിചച്്ങ്്ിലം്ജീവന്്ര
ക്്ിക്്ാന്്കഴിഞ്്ില്്.മ്േഞദഹംഎടേവ്ാസവ്കാ
രയ്ഞമാര്്ച്്റിയില്്.സംസക്ാരംപിന്്ീട.്ഭാരയ്:ഷീ
ജ(പ്ന്്ബപ്).മക്്ള്്:എലിസബത്്്,ബെ്ാന്്സിസ,്
ഞജാസഫ.്

ഓണചുുനുുകളുു21മുതല,
സൗജനയുഓണകുുിറു്ു13മുതല
േിര്വനന്്പ്രം: സം
സ്്ാനചത്്ഓണച്്ന്്
കള്്എല്്ാജില്്ാഞകബന്്്
ങ്്ളിലം്21മ്േല്്10ദി
വസഞത്്ക്്് നടത്്്
ചമന്്്മ്ഖയ്മബന്്്ിപിണ
റായിവിജയന.88ലക്്
ഞ്ത്ളം വര്ന്് ഞറഷ
ന്്കാര്്ഡ് ഉടമകള്്ക്്്
500ര്പവിലവര്ന്്11
ഇനം പലവയ്ഞജ്നങ്്
ള്് ഉള്്ചപ്്ട്ന്് ഓണ
ക്്ിറ്്് വയ്ാഴാഴച് വിേര
ണം ചചയത്് ത്ടങ്്്
ചമന്്്ംമ്ഖയ്മബന്്്ിഅ
റിയിച്്്.
ആദയ്ഘട്്ത്്ില്് ഓ
ണക്്ിറ്്്വിേരണംഅ
ഞന്്്ോദയ വിഭാഗത്്ി
ല്്ചപട്് 5.95ലക്്ംക്
ടം്ബങ്്ള്്ക്്ാണ.് പി
ന്്ീട്31ലക്്ംമ്ന്്ഗണ
നാകാര്്ഡ്കള്്ക്്്.ആ

ഗസ്്്്്13,14,16േീയേിക
ളില്്അഞന്്്ോദയവിഭാ
ഗത്്ിന്ള്്(മഞ്്കാ
ര്്ഡ്കള്്ക്്്)വിേരണം
ചചയ്്്ം.ത്ടര്്ന്്്19,20,
21,22േീയേികളിലായി
മ്ന്്ഗണനാവിഭാഗങ്്
ള്്ക്്്ള്്(പിങ്്്കാര്്ഡ്
കള്്ക്്്)കിറ്്്കള്്വിേ
രണം ചചയ്്്ം. ഓണ
ത്്ിന്മ്മ്്ായി ഞശഷി
ച്്51ലക്്ഞ്ത്ളമ്ള്്
ക്ടം്ബങ്്ള്്ക്്്ള്്
(നീല,ചവള്്കാര്്ഡ്ക
ള്്ക്്്)കിറ്്്കള്ചടവിേ
രണവം്നടക്്്ം.
ഞറഷന്്കാര്്ഡ്ടമക
ള്്ജ്ലലമാസത്്ില്്
ഏത് കടയില്് നിന്്ാ
ഞോഞറഷന്്വാങ്്ിയ
ത്ആകടയില്്നിന്്്ം
ഓണക്്ിറ്്്കള്് വിേര
ണംചചയ്്്ം.

എലുുഎലുുബി:ഒരുസീറുുുകോലംുകുറയിലുു
േിര്വനന്്പ്രം: ഈ വര്്ഷചത്്
ബേ്ിവല്്സര,പച്്വല്്സരഎല്്എ
ല്്ബിഞൊഴസ്്കളിഞലക്്്ഒര്സീറ്്്
ഞോലം്ക്റയിചല്്ന്്്മ്ഖയ്മബന്്്ിപി
ണറായിവിജയന.
60വിദയ്ാര്്ത്്കളടങ്്ിയബാച്്ിന്
മാബേ്ഞമ അംഗീകാരം നല്്ക്കയ്
ള്്്എന്്്ബാര്്കൗണ്്സില്്ഓഫ്
ഇന്്്യഅറയിച്്ിരിക്്്കയാണ.്ഇത്
ബപ്കാരം സംസ്്ാനചത്് നാല് സ
ര്്ക്്ാര്്ഞോഞൊഞളജ്കളിലായി240
സീറ്്്കള്്നഷ്്ചപ്്ടം്.ഈസാഹചരയ്
ത്്ില്്നഷ്്ചപ്്ട്ന്്സീറ്്്കള്്മ്ഴ്വ
ന്്അഡീഷണല്്ബാച്്്കള്്ത്ടങ്്ി
നികത്്ാന്്സര്്ക്്ാര്്േീര്മാനിച്്്.
െലത്്ില്്ഒര്സീറ്്്ഞോലം്ക്റയി
ചല്്ന്്്മാബേ്മല്്ക്ട്കയാണ്ചചയ്്്
ക.
അട്ത്്അക്്ാദമികവര്്ഷം'സീ
ഞോഅക്്ാഡമിക്വര്്ഷം'ആക്്ണ
ചമന്് ചര്്ച്് ഞദശീയേലത്്ില്് ഉയ
ര്്ന്്്വര്ന്്്ണ്്്.അധയ്യനവം്പരീ
ക്്യം്ഒഴിവാക്്്ന്്രീേിയാണ്'സീ
ഞോഅക്്ാദമിക്വര്്ഷം'എന്്്ഉഞദ്്

ശിക്്്ന്്ത.്യ്ജിസിഇത്സംബന്്ി
ച്്്അന്്ിമേീര്മാനംഎട്ത്്ിട്്ില്്.
സംസ്്ാനചത്്മിക്്സര്്വകലാ
ശാലകളിലം്ഞൊചളജ്കളിലം്കഴി
ഞ്്ചസചമസ്്്്റ്കള്ചടഅവസാന
ഭാഗങ്്ള്് ഓണ്്ലലന്് വഴിയാണ്
പ്ര്്ത്്ിയാക്്ിയത.്എല്്ാവിദയ്ാരഥി
കളിലം്ഓണ്്ലലന്്പഠനംഎത്്ി
ക്്ാന്ള്് ബശ്മങ്്ള്് പ്ഞോഗമിക്്്
ന്്്ണ്്്.സാമ്ഹയ്അകലംപാലിച്്്
സാധാരണരീേിയില്്ക്്ാകള്്ഉടചന
ത്ടങ്്ാവ്ന്്സാഹചരയ്ംസംജാേ
മായിട്്ില്്.ഷിഫറ്്്്അടിസ്്ാനത്്ില്്
ക്്ാസ്കള്്ആരംഭിക്്ാചമന്്നിര്്ഞദ
ശംവന്്ിട്്്ണ്്്. ഓണ്്ലലന്്രീേിക
ളം്ത്ടഞരണ്്ിവരം്.സ്രക്്യക്്്ാ
ണ്ബപ്ഥമപരിഗണന.
എല്്ാഉന്്േവിദയ്ാഭയ്ാസസ്്ാപന
ങ്്ളിലം്ഓണ്്ലലന്്ക്്ാസ്കള്്റ
ഗ്ലര്്ക്്ാസ്കള ഞോചലലടം ഞട
ബിളഅന്സരിച്്ാണ്നടത്്്ന്്ത.്
അധയ്ാപകര്് ക്്ാചസട്ക്്്ന്്്ചണ്്
ന്്്ഞൊചളജ്വിദയ്ാഭയ്ാസഡയറകറ്്്ര്്
ഉറപ്്്വര്ത്്്ം.

ബിരുദകോഴസുിനുരണുുിലധികം
അകോടു്ുമെനു്ുുഹൈകകുുടതിതടഞുുു
ചൊച്്ി: ബിര്ദ ഞൊ
ഴസ്ിന് രണ്്ിലധികം
അഞോട്്്ചമന്്്് നടത്്്
ന്്ത്ലഹഞ്ക്ടേിേ
ടഞ്്്.എംജിസര്്വക
ലാശാലക്്് കീഴിചല
ഞൊചളജ്കളിചല അ
ഞോട്്്ചമന്്്്കളാണ്ോ
തക്ാലികമായിേടഞ്്
ത.് അണ്്എയഡ്ഡ്
ഞൊചളജ്കളിചല50ശ
േമാനംസീറ്്്കളില്്അ
ഞോട്്്ചമന്്്ില്ചടസര്്വ
കലാശാല ബപ്ഞവശനം
നടത്്്ന്്േിചനേിചര

സമര്്പ്്ിച്്ഹരജിയിലാ
ണ്നടപടി.
ഓള്്ഞകരളലബ്പവറ്്്
ആര്്ടസ്്ആനഡ്സയ
ന്്സ്അണ്്എയഡ്ഡ്
ഞൊചളജ്മാചനജച്മന്്്്
അഞോസിഞയഷന്് ന
ല്്കിയഹരജിയിലാണ്
ജസ്്്്ിസ്എ.മ്ഹമ്്ദ്മ്
ഷേ്ാഖിചന്്്ഇടക്്ാലഉ
ത്്രവ.്ഹരജിേീര്്പ്്ാ
കം്വചരരണ്്ിലധികം
അഞോട്്്ചമന്്്് അന്വ
ദിക്്ര്ചേന്്ആവശയ്ം
അന്വദിച്്്.

സതയ്ന്്
ത്ശ്ര്്: ബപ്മ്ഖ വയ്വ
സായിയം് ഞദവകി ഡ
യറി ഉടമയം് സാം
സക്ാരികബപ്വര്്ത്്ക
ന്മായചടിഞ്്ാഞറചി
റഞറാഡില്്ക്ഷണ്ബപ്�
വീട്്ില്്അരങ്്ത്്്സ
േയ്ന്്(59) അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്; വിജയഎസ.്ഞമ
ഞനാന്്.മകന്്:ശയ്ാംപി.
ഞമഞനാന്്. അച്്ന്്: പ
ഞരേനായഞദവദാസ്ഞമ
ഞനാന്്.അമ്്:അരങ്്
ത്്് സ്ഞലാചന. സ
ഞഹാദരിമാര്്:സേി,ശാ
ന്്,സ്ധ.സംസക്ാരം
ഇന്്്രാവിചല9ന്പാറ
ഞമക്്ാവ് ശാന്്ിഘട്്ി
ല്്.

തങ്്മ്്
ക്ത്്ാട്്്ക്ളം:ഇടയാര്്
ക്ടിലില്് പഞരേനായ
ക്ട്്ചന്്് ഭാരയ് േങ്്മ്്
(72) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംഇന്്്രാവിചല
11ന്വീട്്്വളപ്്ില്്.മക്്
ള്്:സിജി,സ്നി. മര്മ
ക്്ള്്: നിഷ, ചക.ആര്്.
ലാല്്.

അപ്്്ക്്്ട്്ന്്പിള്്
േിര്വനന്്പ്രം: ചകാ
ട്്ാരക്്ര പവിഞബ്േശവ്രം
മാറനാട�്േടവിളവീട്്ില്്
അപ്്്ക്ട്്ന്്പിള്്(82)
അന്്രിച്്്. റിട്്ഞയര്്ഡ്
സക്്ള്് ചഹഡ് മാസ്്്്ര്്
ആയിര്ന്്്.മക്്ള്്.ബപ്
ശാന്്് ക്മാര്് (ഞകാ
ണ്്സയ്്മര്്ചെഡ)്,പദമ്
ക്മാര്് (ഏഷയ്ാചനറ്്്�
നയ്്സ് സീനിയര്് ലല
ഞബ്ബറിയന്്).മര്മക്്ള്്:
അദവ്ിേ(എസബ്ിഐ),
കവിേ.സംസക്ാരംഇ
ന്്്ലവകിട്്്4മണിക്്്.

ആലി
വടക്്ാഞച്്രി:കാഞ്്ി
രഞക്ാ്ട്ചന്്നകാട്പാ
റക്്ല്്ആലി (87)അ
ന്്രിച്്്.കബറടക്്ംനട
ത്്ി.ഭാരയ്:പാത്്്ക്ട്്ി.
മക്്ള്്: ക്ഞ്്്മ്ഹമ്്
ദ,്അബ്്്ള്്.മര്മക്്ള്്:
ജമീല,റ്ക്്ിയ.

എം.എല്്ആന്്്്ണി
ചചറ്ഞോണി: സിപി
ഐകരിമ്്ന്്മ്ന്്ബബ്ാ
ച്്് ചസബക്ട്്റിഅമ്്ല
ക്്വല മാളിഞയക്്ല്്
എം.എല്്ആന്്്്ണി(72)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്ല്സി,
മക്്ള്്സി ജി ,സിബി,
സിനി,സിഞജാ.
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ഓർമകൾപങ്്്വച്്്
അന്പ്ശങ്്ർ
മ  ല യാ ളി ക ള ്വെ തപ്ി യ വപ് ്ട്് ഗാ യ 

ക നാ ണ ്അ ന ്പ ്ശ ങ്് ര. നി ര െ 
ധി ജസ്്്് ജ ്ജോ ക ളി ല ്വെ യം് ബാ ന 
ഡ ്ക ളി ല ്വെ യം് അ െി ശവ് സ നീ യ 
ൊം െ ണ്്ം പാ െി ആ സവ്ാ ദ ക വര പ ്
രി യ ര ല ങ്് ളി വല ത്്ി ക്്് ന്് െി ക ച്്
ഗാ യ ക ന. ന മ്്് വെ െ റ്്് പ ല യ ്െ ഗാ 
യ ക ര ക്്്ം ല ഭി ക്്ാ ത്് െ ലി യ ഭാ 
ഗയ്ം അ ന ്പി ന ്ല ഭി ച്്ി ട്്് ണ്്്. തക്ി ക്് 
റ്്് ഇ രി ഹാ സം സ ച്്ി ന വെ ന ഡ ്ല 
ക്് ര, ജോ ളി വ ്ഡ ്ബി ഗ ്ബി  അ െി 
രാ ഭ ്ബ ച്് ന, െ ല യാ ള ത്്ി വ്്് തപ്ി യ 
രാ രം െ മ്്് ട്്ി, വര ല ്ങ്്് സ ്പ്് ര രാ 
രം നാ ഗാ ര ജ ്ന ത ്െ ങ്്ി നി ര െ ധി
ഇ രി ഹാ സ രാ ര ങ്് ള ്വെ മ ്ന്്ി ല
പാ ട ്ൊ ന ്ള്് അ െ സ രം ല ഭി ച്് രാ 
ണ ്അ ന ്പി വ്്് െ ലി യ ഭാ ഗയ്ം. സ 
ച്്ി ന വെ ന ഡ ്ല ക്് റം് അ െി രാ ഭ്
ബ ച്് നം് ഒ ന്്ി ച്്ി ര ്ന്്് ര വ്്് പാ ട്്്
ജക ട്് ജപ് ്ള അ െ വര ബ ന്്ി പ്്ി ക്്് 
ന്് ഒ ര ്ക ണ്്ി- തപ് ശ സര് ഗാ യ ക ന
കി ജോ ര ക ്ൊ റി വ്്് - ഗാ ന ൊ ണ്
ഞാ ന ആ ല പി ച്് ത.് സ ച്്ി വ്്് ഇ ഷ്്
ഗാ യ ക നാ ണ ്കി ജോ ര ക ്ൊ ര. അ 
ത ്ജൊ വല ബ ച്് നാ യി ക ്ട ്ര ല ഗാ 
ന ൊ ല പി ച്് ത ്കി ജോ ര ക ്ൊ റം്. ര 
ണ്്് ജപ ര ക്്്ം ഗാ നം െ ള വര യി ഷ്് ൊ 
യി എ ന്്് പ റ ഞ്് ത ്െ റ ക്്ാ നാ ൊ 
ത്് സം ഭ െ ൊ ണ.്

ഗാനാരച്്നയ്മായി
യ്െസംെിധായകൻ
മ ല യാ ള ത്്ി വ്്് അ ന ശവ് ര സം ഗീ ര
തപ് രി ഭ ജോ ണ സ ണ ൊ െി ന ്ഗാ നാ 
ര ച്് ന യ ്ൊ യി യ ്െ ച ല ച്്ി തര് സം െി 
ധാ യ ക നം് ഗാ യ ക ന ്ൊ യ അ ക്് യ്
അ ജി ത്്്.

െ ല യാ ള ച ല ച്്ി തര് ശാ ഖ യി വല എ 
ക്്ാ ല വത് ്യം് സ ്പ്് ര ഹി റ്്ാ യ ജോ 
ണ സ ണ ൊ െി വ്്്  'ൌ ന ത്്ി ന ഇ 
െ നാ ഴി യി ല' എ ന്് ഹി റ്്് ഗാ ന ൊ ണ്
അ ക്് യ ്െി ഡി ജോ ഗാ ന ൊ യി ജോ 
ണ സ ണ ൊ െി ന ്തപ് ണാ െം അ ര പ്്ി 
ച്്് അ െ ര രി പ്്ി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് ഈ  
െയ് ്സി ക്്് െി ഡീ ജോ യി ല ഗി റ്്ാ ര സ 
ജത് ്െ ്ച തദ്്് ന, സം ഗീ രം നി രി ന
.വക.

ദ്ശയ്ം2
വസപറ്്്ംബറില്്
ചിരെ്ീകേണം
ആേംഭിക്്്ം
ദൃശയ്ം 2 വസ പര്ം ബ ര ഏ ഴി ന ്ചി 
തര്ീ ക ര ണം ആ രം ഭി ക്്്ം. ജി ത്്്
ജോ സ േി നവ്റ ചി തര്ം വൊ െി ഡ ്ഭീ 
െ ണി ഇ വല് ്ങ്്ി ല ഡി സം ബ റി ല റി 
ലീ സ ്വച യ്്്ം .ജി ത്്്  ജോ ഹ ന ലാ ല
ക ്ട്്് വക ട്്ി നവ്റ ദ ്ശയ്ം സ ്പ്് ര ഹി റ്്ാ 
യി ര ്ന്്് .നി ര െ ധി ഭാ െ ക ളി ല ചി 
തര്ം റീ ജെ ക ്വച യര്ി ര ്ന്്്. അ ജര
സ െ യം ജോ ഹ ലാ ലി നവ്റ വൊ െി ഡ്
പ രി ജോ ധ നാ േ ലം വന ഗ റ്്ീ ൊ യി
.വച തന് ്യി ല നി വന് ്ത്്ി  രാ രം
.ഓ ണ വ ്ൊ യി ബ ന്് വപ് ്ട്് ചി ല ചാ 
ന ല ഷ ്ട്്് ക ളി ലം് രാ രം പ വങ് ്ട ്
ക്്്ം അ രി ന ്ജശ െം െീ ണ്്്ം വച 
തന് ്യി ജല ക്്് ജൊ ക ്വെ ന്്ാ ണ ്െി 
െ രം .

സഞജ്യ്ദത്്ിന്ശവ്ാസഹോശഅര്്ബ്ദം
ജോ ളി വ ്ഡ ്രാ രം സ ഞജ് യ ്ദ ത്്ി ന ്ശവ്ാ സ ജൊ ശ അ 
ര്്ബ ്ദം സ്്ി രീ ക രി ച്്്. അ ര്്ബ ്ദം ജസ്്്് ജ ്മ ്ന്്ി ല എ ത്്ി 
യ രാ യം് ചി കി ത്് യക്്്ാ യി അ ജദ് ്ഹം അ ജെ രി ക്് യി ജല 
ക്്് ജൊ ക ്വെ ന്്് ൊ ണ ്റി ജപ് ്ര്്ട്്്. അ ദയ് യാ യാ ന സ ്െ ന
ആ ണ ്ഇ ക്്ാ രയ്ം െവ്ീ റ്്് വച യര് ത.് സ ഞജ് ്സാ റി ന ്ശവ്ാ സ 
ജൊ ശ അ ര്്ബ ്ദ ൊ വണ ന്്് ക വണ് ്ത്്ി. വപ ട്് ന്്് ര വന്്
സ ്ഖം തപ്ാ പി ക്് വട്.് ഈ  െ ര്്െം എ ന്്ാ ണ ്ഇ ങ്് വന എ 
ന്്ാ ണ ് അ ജദ് ്ഹം  െവ്ീ റ്്് വച യ് രി രി ക്്് ന്് ത് .സി നി െ യി ല്്
നി ന്്് ക ്റ ച്്് കാ ലം െി ട്്് നി ല്്ക്്് ക യാ വണ ന്്് ക ഴി ഞ്്
ദി െ സം  രാ രം  െവ്ീ റ്്് വച യര്ി ര ്ന്്്. ചി കി ത്് യ ്വെ ഭാ ഗ ൊ 
യി ജോ ലി യി ല്് നി ന്്്ം വച റി യ ഇ െ ജെ ള എ ട ്ക്്് ക യാ 
ണ.് ക ്ടം് ബ വം് സ ്ഹ ്ത്്് ക്് ളം് എ ജ്ന ്വൊ പ്് മ ്ണ്്്.
അ നാ െ ശയ് ഊ ഹാ ജൊ ഹ ങ്് ള്് കാ ര ണം എ വന് ്പി ന്്് 
ണ ക്്് ന്് െ രാ രം് പ രി തഭ് െി ക്് ര ്ത.് നി ങ്് ള ്വെ സ് ജന ഹ 
വം് അ ന ്തഗ് ഹ വം് ഉ ണ്്ാ ക ണം. ഞാ ന്് ഉ െ ന്് ര വന് ്രി 
രി ച്്് െ രം്’. ഇ ങ്് വന യാ യി ര ്ന്്് സ ഞജ് യ ്ദ ത്്ി വ്്് െവ്ീ 
റ്്്. ക ട ്ത്് ശവ്ാ സ ര െ സ വം് വന ഞ്്് ജെ ദ ന ജയ യം് ത ്െ 
ര്്ന്്് ദ ത്്ി വന ഓ ഗ സ്്്്് എ ട്്ി ന ്മം് തബ ലീ ലാ െ രി ആ ര ്
പ തര്ി യി ല തപ് ജെ ശി പ്്ി ച്്ി ര ്ന്്്. പി ന്്ാ വല ന െ ത്്ി യ
വൊ െി ഡ ്പ രി ജോ ധ ന ന െ ത്്ി യി ര ്ന്്് വെ ങ്്ി ലം് വന ഗ 

റ്്ീ വ ്ആ യി ര ്ന്്് േ ലം. രി ങ്് ളാ ഴച് അ ജദ് ്ഹം ആ ര ്പ തര്ി 
യി ല നി ന്്്ം രി രി വക എ ത്്് ക യം് െീ ട്്ി ല െി തശ് െ ത്്ി 
ലാ യി ര ്ന്്് .സ ഡ ക ്2 ആ ണ ്സ ഞജ് യ ്ദ ത്്ി വ്്് റി ലീ 
സി വൊ ര ്ങ്്് ന്് ഏ റ്് വം് പ ്രി യ ചി തര്ം. 

കിച്്സ്ദീപ്നായകനാക്ന്്
ഫാ്്്സിരെ്ില്്ര്്
കി ച്് സ ്ധീ പ ്നാ യ ക നാ വയ ത്്് 
ന്് ക ന്് ഡ ചി തര്ം ോ ്്് ത്്ി വ്്്
േ സ്്്്്ല് ക്്് ജൊ സ്്്് ര പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി.
"െി തക്ാ ന്്് ജോ ണ- ദ ജെ ള്്ഡ ്ഓ 
ഫ ്ോ ്്്ം' എ ന്് ഹാ െ ്ൊ ജഗാ വെ 
യാ ണ ്കി ച്് സ ്ധീ പ ്ജൊ സ്്്് ര്് പ 
ങ്്് െ ച്് ത.് ഒ ര ്ഗയ്ാ ങ ്ലീ ഡ റ ്വെ
വഗ റ്് പ്്ി ലാ ണ ് രാ രം തപ് രയ് ക്് 
വപ് ്ട്്ി രി ക്്് ന്് ത.് "രം ഗി ര രം ഗ'
ചി തര് ത്്ി ന ് ജശ െം അ ന ്പ ് ഭ 
ണ്്ാ രി സം െി ധാ നം വച യ്്് ന്്
ചി തര് ൊ ണി ത.് 

ജന ര വത് ് സ ്ദീ പി വ്്് ക ഥാ 
പാ തര് വം് ഒ ര ്വൊ ച്്് വപ ണ്്ക ്
ട്്ി യം് കാ ട്്ി വല അ ര ്െി യി ല ്വെ
യാ തര് വച യ്്് ന്് െീ ഡി ജോ യം്
കി ച്് സ ്ധീ പ ് പ ്റ ത്്് െി ട്്ി ര ്
ന്്്. രാ ര ത്്ി വ്്് ആ രാ ധ ക ര്്
കാ ത്്ി രി ക്്് ന്് ചി തര് ൊ ണി ത.്
ഇ വോ ര ്െീ സ റ ല്്, ഷ ്ട്്ി ങ ്ആ രം 
ഭി ച്് രി വ്്് ആ ജെ ശ ൊ ണ ് പ ങ്്് 
െ യക്്്് ന്് വര ന്്്ം െീ ഡി ജോ 
യി ല്് സ ്ചി പ്്ി ച്്ി ര ്ന്്്. 

ോ ്്്ം ഒ ര ് ോ ്്് സി തര്ി ല്് ര്്
ചി തര് ൊ കം് എ ന്്ാ ണ ്ഇ ത ്സ ്
ചി പി ക്്് ന്് ത.് "ഇ ന്്് വെ യക്്് പ്്്
ഇ ട ്ന്് ത ്െ ല്്ാ ത്് ഒ ര ്അ ന ്ഭ െ 
ൊ യി ര ്ന്്്. എ വ്്് പാ െ നി ല്്
നി ന്്് െ ലി വോ ര ്ഇ െ ജെ ള വയ ട ്
ത്് ജൊ വല യാ ണ ്എ നി ക്്് ജോ 
ന്്ി യ ത.് സി നി െ വയ ന്് പാ െ ന്്.
അ ത ്വൊ ണ്്് ഞാ നി രാ ഇ െി വെ
െി തക്ാ ന്്് ജോ ണ യാ യി െീ ണ്്്ം…. 
ോ ്്്ം ത ്െ ങ്്് ന്്്' എ ന്് ക ്റി 
പ്്്ം െീ ഡി ജോ വക് ്പ്്ം സ ്ധീ പ്
പ ങ്്് െ ച്്ി ര ്ന്്്.

ക ഴി ഞ്് ൊ സ ൊ ണ ് ജൊ െി 
ഡ ്ൊ ന ദ ണ്് ങ്് ള്് അ ന ്സ രി ച്്്
ോ ്്് ത്്ി വ്്് ഷ ്ട്്ി ങ ്ആ രം ഭി ച്് 
ത.് തഹ ദ രാ ബാ ദി വല സ്്്്് ഡി 
ജോ യി ലാ ണ ് വത്പാ ഡ ക ് െ ന്് െ 
ര്്ക്്് ക ള്് ത ്െ ര ്ന്് ത.് ോ ്്് ത്്ി 
ന ്പി ന്്ാ വല കി ച്് വയ നാ യ ക നാ 
ക്്ി പ ്രി യ ര ണ്്് ചി തര് ങ്് ള്് ക ്
െി അ ന ്പ ്ഭ ണ്്ാ രി തപ് ഖയ്ാ പി ച്്ി 
ട്്് ണ്്്. 

സഡക്2വര്െയിലറിന്എെിഹേ
െയ്ാപകെിമര്്ശനം
ആ ലി യ ഭ ട്്്ം സ ഞജ് 

യ ് ദ ത്്്ം ജക തദ്്്
ക ഥാ പാ തര് ങ്് വള അ െ ര രി 
പ്്ി ക്്് ന്് "സ ഡ ക ് 2 'എ ന്്
ചി തര് ത്്ി വ്്് വത്െ യി ല ര്് ക ഴി 
ഞ്് ദി െ സം പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി.
സവ് ജ ന പ ക്് പാ ര െി ൊ ദം
നി ല നി ല്്ക്്് ജപ് ്ഴാ ണ ്വത്െ 
യി ല ര്് പ ്റ ത്്ി റ ങ്്് ന്് ത.്
വത്െ യി ല ര്് െി ഡി ജോ യക്്്്
എ രി വര െയ്ാ പ ക ൊ യ ഡി സ്
തല ക ്കയ്ാം പ യി ന്് ആ രം ഭി 
ച്്ി ട്്് ണ്്്. സ ഡ ക ് 2 റി ലീ സ്
വച യ്്് ന്് ഡി സ് നി പ്് സ്
ജോ ട് സ്്്്ാ ര്് പ്്ാ റ്്് ജോം അ 
ണ്് ഇ ന്്സ്്്്ാ ള്് വച യ്് ണ വെ 
ന്് ഹാ ഷ്്ാ ഗ ്ക ളാ ണ ് ജോ 
െയ് ല്് െീ ഡി യ യി ല്് തപ് ച രി 
ക്്് ന്് ത.് െ ജഹ െ ്ഭ ട്്് സം െി 
ധാ നം വച യ്്് ന്് ചി തര് ത്്ി 
ല്് സ ഞജ് യ ്ദ ത്്്, ആ ദി രയ്
ജോ യ ്ക പ ്ര എ ന്്ി െ രാ ണ്
െ റ്്് തപ് ധാ ന ക ഥാ പ തര് ങ്് വള
അ െ ര രി പ്്ി ക്്് ന്് ത.്  

സ ്ശാ ന്്് സി ങ ് ര ജപ് ്

ത്്ി വ്്് ആ ത്് ഹ രയ് ജോ വെ 
യാ ണ ് സവ് ജ ന പ ക്് പാ ര 
വത് ് ക ്റി ച്്് ള്് െി ൊ ദ ങ്് 
ള്് ജോ ളി വ ്ഡി ല്് ഉ െ വല ട ്
ത്് ത.് സ ്ശാ ന്്് ആ രാ വണ 
ന്്് അ റി യി ല്് എ ന്്് പ റ യ ്
ന്് ആ ലി യ യ ്വെ െി ഡി ജോ 
യം് തപ് ച രി ച്് ജോ വെ സ ്ശാ 
ന്്് ആ രാ ധ ക ര്് ആ ലി യ 
യക്്്് ജന വര െി ജദ്വ െ തപ് ചാ 
ര ണ ങ്് ളം് ആ രം ഭി ച്്ി ര ്ന്്്

സ ഡ ക ് 2െി വ്്് േ സ്്്്് ല ്
ക്്് ജൊ സ്്്് ര്് എ ത്്ി യ ജപ് ്
ഴം് സ ്ശാ ന്്ി വ്്് രയ്ാ ഗം െ റ 
ക്് ര ്വര ന്് ക െ ന്്്് ക ള ്ൊ 
യം് തപ് ചാ ര ണ ങ്് ള്് ഉ ണ്്ാ 
യി ര ്ന്്്. െ ജഹ െ ് ഭ ട്്്ം ന െി 
യം് സ ്ശാ ന്്ി വ്്് കാ മ ്കി 
യ ്ൊ യ റി യ ച തക് ബ ര്്ത്്ി യ ്
ൊ യ ്ള്് ബ ന്് വം് ജോ െയ് 
ല്് െീ ഡി യ യി ല്് ച ര്്ച്് യാ യി 
ര ്ന്്്. അ രി നാ ല്് ഭ ട്്് ക ്ടം് 
ബ വത് ്ര വന് ്ജോ യ് ജൊ ട്്്
വച യ്് ണ വെ ന്് ആ ഹവ്ാ ന ങ്് 
ളം് തപ് ച രി ക്്് ന്്് ണ്്്. 

സവ് ജ ന പ ക്് പാ ര ത്്ി 
വ്്് ഉ ദാ ഹ ര ണ ൊ ണ ്സി നി 
െ വയ ന്്്ം ചി ല ര്് ച ്ണ്്ി ക്്ാ 
ണി ക്്് ന്്്. െ ജഹ െ ് ഭ ട്്് ഒ ര ്
ക്്് ന്് ചി തര് ത്്ി ല്് െ ക്് ളാ യ
ആ ലി യ യം് പ ്ജ യ ്ൊ ണ്
നാ യി ക ൊ ര്്. സ ്ശാ ന്്ി ന ്നീ 
രി ല ഭി ക്് ണം, ജോ ട് സ്്്്ാ ര്
അ ണ്് ഇ ന്്സ്്്്ാ ള്് വച യ്്് ക,
ആ ലി യ ഭ ട്്ി വന ജോ യ് ജൊ ട്്്
വച യ്്് ക എ ന്് ഹാ ഷ്്ാ ഗ ്ക 
ള്് വത്െ ന്്ഡി ങാ വ ്ക യാ ണ.് 

ഇ ര ്പ ത ്െ ര െ ത്്ി ന ്ജശ 
െം െ ജഹ െ ്ഭ ട്്് സം െി ധാ നം
വച യ്്് ന്് ചി തര്ം ക ്െി യാ ണി 
ത.് സ ഞജ് യ ്ദ ത്്്ം പ ്ജാ ഭ 
ട്്്ം തപ് ധാ ന ജെ െ ങ്് ളി വല 
ത്്ി െ ന്്ജ യം ജന െി യ ജോ 
ളി വ ്ഡ ്വോ ൊ ്്്ി ക ്തര്ി ല്് റാ 
യി ര ്ന്്് സ ഡ ക.് 1991-ല്്  െ 
ജഹ െ്െ ജഹ െ ്ഭ ട്്ി വ്്് സം െി 
ധാ ന ത്്ി ല്് പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ി യ
ഈ  സി നി െ യ ്വെ ര ണ്്ാം ഭാ 
ഗം സ ഡ ക ്2 ഒ െി െി യി ല ഓ ഗ 
സ്്്്് 28-ന ് പ ്റ ത്്ി റ ങ്്്ം.

തി ര ക്് ഥ യി ല്് ചി ര ഞജ്ീ വി ക്്് അ ത ്പത്ി; 

ല്സിഫര്്വെല്ങ്്്
പെിപ്്്വെകം്
െ ല യാ ള ത്്ി ല്് സ ക ല ക ള ക ് െ ന്് വറ ജക് ്ഡ ്
ക ളം് രി ര ്ത്്ി വയ ഴ ്രി യ ചി തര് ൊ യി ര ്ന്്് ല ്
സി േ ര്്. ചി തര്ം ജോ ഹ ന്്ലാ ലി വ്്് ക രി യ റി വല
ഏ റ്് വം് െ ലി യ െി ജ യ ൊ ണ ്സ മ്്ാ നി ച്് ത.് ല ്
സി േ റി വ്്് വര ല ്ങ്്് റീ ജെ ക്്ി ന ്ള്് പ ക ര പ്്ാ െ 
കാ ശം വര ന്്ി ന്്്യ ന രാ രം ചി ര ഞജ്ീ െി നി ര 
മ്്ാ രാ ക്് ളി ല നി ന്്്ം ൊ ങ്്ി വയ ന്് ൊ ര ത്്
െ ന്്ി ട്്് നാ ള ്ക ജള വറ യാ യി. നാ യ ക നാ യി ചി ര 
ഞജ്ീ െി എ ത്്് വെ ന്്്ം ചി തര്ം സം െി ധാ നം
വച യ്്് ന്് ത ്സ ്ജീ ത ്ആ യി രി ക്്് വെ ന്്്ം ൊ ര 
ത്് െ ന്്ി ര ്ന്്്. 

വര ല ്ങ്്് ജത്പ ക്് ക ര്്ക്്് അ ന ്സ രി ച്്് ചി തര് 
ത്്ി വ്്് അ ണി യ റ തപ് െ ര്്ത്് ക ര്് രി ര ക്് ഥ യി 

ല്് വച റി യ ൊ റ്് ങ്് ള്് െ ര ്ത്്ി യി ര ്ന്്്. എ ന്്ാ 
ല്് പ ്രി യ രി ര ക്് ഥ യി ല്് ചി ര ഞജ്ീ െി ത ്പര് 
ന ല്് എ ന്്ാ ണ ്അ റി യാ ന്് ക ഴി യ ്ന്് ത.് ഇ ത ്
വൊ ണ്്് ര വന് ്യാ ണ ്ചി തര്ീ ക ര ണം തെ ക ്
ന്് തം്. എ തര് യം് വപ വട് ്ന്്് ര ര്്ക്് ങ്് ള്് പ രി 
ഹ രി ച്്് ചി തര്ീ ക ര ണം ത ്െ ങ്്ാ നാ ണ ്അ ണി യ 
റ തപ് െ ര്്ത്് ക ര ്വെ രീ ര ്ൊ നം. 

ജൊ നി വഡ ലാ വത്പാ ഡ ക്് ന ക മ്് നി യ ്വെ
ബാ ന റി ല രാം  ച ര ണാ ണ ്ചി തര്ം നി ര െി ക്്് ന്് 
ത.് തപ്ി യ ദ ര ശി നി രാം ദാ സി വ്്് ജോ ളി വല ത്്് 
ന്് ത ്സ ്ഹാ സി നി െ ണി ര തന്ം ആ യി രി ക്്് 
വെ ന്്്ം െി ല്് ന ജോ ബി യാ ക ്ന്് ത ്റ ഹ്്ാ നാ 
വണ ന്്്ം സ ്ച ന യ ്ണ്്്.

മഹേഷ്
ബാബ്െിവ്്്
ചലഞ്്്

ഏവറ്്ട്ത്്്െിജയ്
ജ ന്് ദി ന ത്്ി ല വര ല ്ങ്്് സ ്പ്് ര രാ രം െ 

ജഹ െ ്ബാ ബ ്‘തഗ്ീ ന ഇ ന്്്യ ച ല ഞ്്ി ല
പ വങ് ്ട ്ക്്് ൊ ന  ജ ്നി യ ര എ ന െി  ആ ര, െി 
ജ യ,് തര് ്രി ഹാ സ ന എ ന്്ി െ വര  ക്് ണി ച്് ത്
ൊ ര ത്് യാ യി ര ്ന്്് .ഇ ജപ് ്ഴി രാ െി ജ യ ്െ ജഹ 
െ ്ബാ ബ ്െി വ്്് ച ല ഞ്്് ഏ വറ് ്ട ്ത്്ി രി ക്്് ക 
യാ ണ.് െി ജ യ ്പ ങ്്് വെ ച്് െവ്ീ റ്്ാ ണ ് ര രം ഗ ൊ യി
ൊ റി യി രി ക്്് ന്് ത.് ര വ്്് െീ ട്്ി ല വ ്ക്് തത്്
ന ട്്ാ ണ ്െി ജ യ ്ഈ  തഗ്ീ ന ഇ ന്്്യ ച ല ഞ്്ി വ്്് ഭാ 
ഗ ൊ യി രി ക്്് ന്് ത.് തപ് ക ്രി വക്ാ് പ്്ം നി ല ക്്് 
ന്് സ ജദ് ്ശ ൊ യി ക ്െി ഒ പ്്ം ക ്െി യി രി ക്്് ക യാ 
ണ ് െി ജ യ ് ആ രാ ധ ക രം്. ന ല്് ആ ജോ ഗയ് ത്്ി 
നം് ഇ ന്്്യ യ ്വെ പ ച്് പ്്ി ന ്ൊ ണ ്ഇ വര ന്്ാ ണ്
െി ജ യ ്ചി തര് ങ്് ള െവ്ി റ്് റി ല പ ങ്്് വെ ച്്് വൊ ണ്്്
ക ്റി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് െി ജ യ ്ച ല ഞ്്് ഏ വറ് ്ട ്ത്്്
വ ്ക്് തത് ്ന ട ്ന്് ചി തര് ങ്് ള െവ്ീ റ്്് വച യര് 
രി ന ്പി ന്്ാ വല ന ദ്്ി യ റി യി ച്്് െ ജഹ െ ്ബാ 
ബ ്ക െ ന്്്്ം വച യത്.് സ ്ര ക്്ി ര നാ യി രി 
ക്്ാ നം് െ ജഹ െ ്ബാ ബ ്െവ്ി റ്് റി ല ക ്റി ച്്ി 
ട്്് ണ്്്. െി ജ യി യ ്വെ െ ന െ ലി യ ഹി റ്്് ക 
ളാ യ  ഗി ല്്ി യം്, ജൊ ക്്ി രി യം് െ ജഹ െ്
ബാ ബ ്ചി തര് ങ്് ളി ല നി ന്്് റീ ജെ ക്്്
വച യര് െ യാ ണ.് മ ്ന പ ് ന െി ൊ രാ 

യ സാ െ ന്് യം് അ ന ്പ െ പ ര ജെ 
ശവ് ര നം് തഗ്ീ ന ച ല ഞ്്് ഏ വറ് ്

ട ്ത്്് െീ ട ്ക ളി ല വ ്ക്് 
തത് ്ന ട്്ി ര ്ന്്്

"വെയില്്'
ടര്െ യി ല ര്് വ ര ്ന്്് 

ഷെയന്്് നി ഗം നാ യ ക നാ ക ്ന്് "വെ യി ല്്' ചി തര് ത്്ി വ്്് വത്െ യി ല 
ര്് െ ര ്ന്്്. ചി ങ്്ം ഒ ന്്ി ന ്വത്െ യി ല ര്് റി ലീ സ ്വച യ്്് വെ ന്്് നി 

ര ൊ രാ വ ് ജോ ബി ജോ ര്്ജ ് ആ റി യി ച്്്. ഗ ്ഡ് െി ല്് എ ്്് ര്്വെ യി ന്്വെ 
്്്്സി വ്്് യ ്െയ് ്ബ ്ചാ ന ലി ല ്വെ ഏ ഴ ്െ ണി ക്്് വത്െ യി ല ര്് റി ലീ സ ്വച 
യ്്്ം. വെ യി ന്് നി ഗ െി വ്്് നി സ ഹ ക ര ണ വ ്ൊ യി ബ ന്് വപ് ്ട്്് ഏ വറ െി 
ൊ ദ ങ്് ളി ല ്വെ സ ഞ്് രി ച്് ചി തര് ൊ യി ര ്ന്്് വെ യി ല്്. നി ര്്മ്്ാ രാ വ്
ജോ ബി ജോ ര്്ജി വന പ ര സയ് ൊ യി അ പ ൊ നി ച്് ത ്കാ ര ണം രാ ര ത്്ി 
ന ്വത്ൊ ഡയ് ്ജസ ഴസ് ്അ ജോ സി ജയ െ നി ല്് നി ന്്് െി ല ക്്് ഏ ര്്വപ് ്ട ്
ത്്ി യി ര ്ന്്്. എ ന്്ാ ല്് പി ന്്ീ ട ്അ ഭി ജന രാ ക്് ള ്വെ സ ഘ െ നാ യ അ മ്്
ഇ െ വപ ട്്് തപ് ശന് ങ്് ള്് ര െയ് ൊ യി പ രി ഹ രി ക്്് ക യാ യി ര ്ന്്്. 

"സ് ജന ഹി ര വര, ന മ്് ള്് െ ല്്ാ വത് ്ര ്കാ ല ഘ ട്് ത്്ി ല ്വെ ആ ണ ്ക െ 
ന്്് ജൊ ക ്ന്് ത.്. അ ത ്വൊ ണ്്് ര വന്,് നാ വള നാ വള എ ന്്് പ റ ഞ്്ി 
രി ക്്് ക യാ യി ര ്ന്്്.. എ ന്്ാ ല്് ഏ ത ്സാ ഹ ച രയ് വത് ്യം് ന മ്് ള്് ജേ 
സ ്വച യ് ജര പ റ്്്.. ആ യ രി നാ ല്് ന മ്് ള ്വെ സി നി െ യ ്വെ വത്െ യി ല ര്് പ ്
റ ത്്് െി ട ്ക യാ ണ.്. ക ്വെ ജെ ണം.. നി ങ്് ള ്വെ െ ന സി ന ്ക ്ളി ര െ ജയ ക ്
ന്് ഒ ന്്ാ യി രി ക്്്ം.. കാ ത്്ി രി ക്്് ക.. സ് ജന ഹ ജത് ്വെ' എ ന്്ാ ണ ്ജോ 
ബി ജോ ര്്ജ ്വേ യ് സബ് ്ക്്ി ല്് ക ്റി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.്

ന ൊ ഗ ര നാ യ ശ ര ത ്ജെ ജന ന്് ആ ണ ്ചി തര്ം സം െി ധാ നം വച യ്്് ന്് 
ത.് സ ്രാ ജ ്വെ ഞ്്ാ റ മ്്് ടം് ചി തര് ത്്ി ല്് ജക തദ്്് ക ഥാ പാ തര് ൊ യി എ 
ത്്് ന്്് ണ്്്. ൊ സ ്മ ്ഹ മ്് ദ ്ഛായാ തഗ് ഹ ണ വം് തപ് ദീ പ ്ക ്ൊ ര്് സം ഗീ ര 
വം് ഒ ര ്ക്്ി യി രി ക്്് ന്്്. തപ് െീ ണ്് തപ് ഭാ ക റാ ണ ്എ ഡി റ്്ിം ഗം് നി ര്്വ്് 
ഹി ച്്ി രി ക്്് ന്് ത.് 
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കി യോ തുുാ കുു സയു ുയതു ുകുു

രസമിലലനപ്്്
മാന.യല്ണറ്്ഡ-്രസവിയ്്
ഷക്്ര-ഇന്്്ര
മാകഡുിഡ:ുഅഞുുുതേണൊംപേുനുുമാൊയസപ്ാനി
ഷ്ടീംനസേിയുുയംുയുനകുകയനുിലുുനിനുുുളുുഷകുുരുു
നൊനണസ്കംുയുവോപുുലീഗുഫുടവുോളുുടുരുുണ
നമുുുിനുുുനസമിവഫനലിവലകുുുമുവനുുറി.കവുാരുുടുു
റിലുുഇംഗുുണുുിലുുനിനുുുളുുവോളുുഫസുിനനയാണു
നസേിയുു1-0നുവോലുുപുുിചുുത.ുമനറുുരുകവുാരുുടുുറിലുു
സവുിറു്ുസരുുലാനുുഡുടീംഎഫസുിബാനസലിനനഷകുു
രുു4-1നുനകടുുുനകടുുികുുുകയായിരുനുുു.യുവോപുുിനല
ഏറുുവംുേലിയെണുുാമനതുുകുുബു്ുൊംപേുനുുഷിപുുായ
യുവോപുുലീഗിലുുവോളുുഫസുിനുുുസവുപനുതുലേുമായ
കുതിപുുാണുനസേിയുുയകുുുുമുനുുിലുുഅേസാനിചുു
ത.ുനിശുുിതസമയംഅേസാനികുുാനുുെണുുുമിനിറു്ു
ബാകുുിയുളുുവപുുളുുഅരുുജവുുുനുുതാെംലുകുുാസ്
ഒകുുാംവൊസ്നഹഡുുറിലുനടവനടിയവോളുുനസേി
യുുയകുുുുനസമിനബരുുതു്ുസമുുാനികുുുകയായിരു
നുുു.
ഒരുനിരുുണായകനപനാലറുുിനഷുുനപുുടുതുുിയതു
വോളുുവുസിനുേലിയതിെിചുുടിയായി.മതുുെംമികചുു
െീതിയിലുുതുടങുുിയതുവോളുുവുസ്ആയിരുനുുു.12-
ാംമിനിറുുിലുുഅഡാനമകടുവോനെവോളുുവുസിനുഒരു
നപനാളുുടുുിയംുവനടിനകുുടുതുുു.എനുുാലുുനപനാ
ലുുറുുിഎടുതുുറൗളുുഗിമിനസിനുപിഴചുുു.ദുരുുബലമാ
യനപനാളുുടുുികികു്ുഅനായാസംനസേിയുുവോളുു
കീപുുരുുവോവോതടുതുുു.പിനനുുപതിനയതാളംക
നണുുതുുിയനസേിയുുവോളുുവുസിനനനിെനുുെംപെീ
കുുിചുുു.അേസാനം88-ാംമിനിറുുിിലുുേിജയവോളുു
കനണുുതുുാനുുനസേിയുുയകുു്ുആയി.ഒകാവപുുസ്
ആണുഒരുനഹഡറിലുനടേിജയവോളുുവനടി.എേ
രുുബവനഗആയിരുനുുുആവോളുുഒരുകുുിയത.ുകളി
യിലുുഭുെിഭാഗംസമയതുുുംആധിപതേുംപുലരുുതുുി
യതുനസേിയുുയായിരുനുുു.
വോളുുഫസുാേനടുുപലവപുുഴംുേളനെകുുീണിതൊ
യികാണനപുുടുകയംുനെയതു.ുതനുുുതാെങുുളുനട
കപുകടനതുുിലുുഏനറഅഭിമാനമുനണുുനുുുമലുുസെ
വശഷംനസേിയുുവൊചു്ുയുനലനുുനൊനപടയുുഗികപുതി

കെിചുുു.േളനെമികനചുുരുടീമിനനതിവെഒരുപാടുകുു
മകാണിവകുുണുുതായിടുുുനണുുനുുുംഅവദുുഹംപറ
ഞുുു.േിേിധടുരുുണനമനുുുുകളിലായിതുടരുുചുുയായി
19മലുുസെങുുളാണുനസേിയുുഅപൊജിതൊയിപു
രുുതുുിയാകുുിയത.ു
അവതസമയം,ബാനസലിനനതിവെഏകപകുുീയ
മായിരുനുുുഷകുുറിനുുുേിജയം.ഇരുപകുതികളിലു
മായിഅേരുുവനടിയെണുുുേീതംവോളുകളുുകുുുഇ
ഞുുുറിവടമിലായിരുനുുുബാനസലിനുുുമറുപടി.ജു
നിയരുുനൊനറയസു്(െണുുാംമിനിറു്ു),നടയസുണുു(22),

അലനുുപാകടുികു്ു(75),വൊവൊ(88)എനുുിേൊണു
ഷകുുറിനുുുസ്വൊറരുുമാരുു.വഫനലുുേിസിലിനുമു
മു്ുറികുുിോനുുവോളുുഫസുിങുുലുുബാനസലിനുുുആ
ശവുാസവോളുുമടകുുി.
ഇംഗുുണുുിനലഅതികായനുുാൊയമാചുുസുുുുരുുയു
വനറുുഡാണുനസമിയിലുുനസേിയുുനയകാതുുിെി
കുുുനുുത.ുഞായറാഴെുജരുുമനിയിനലനൊവോണിലാ
ണുആദേുനസമി.തിങുുളാഴെുെണുുാംനസമിയിലുുഇ
റുുാലിയനുുശകുുികളായഇുുുരുുമിലാനംുഷകുുരുു
നൊനണസ്കംുഏറുുുമുടുുു

വൾുവസുിനെ പരാജയനപുടുതുുുിയ നസവിയുു താരങുുളനുെ ആഹുുാദം.

സെവിയ്്,ഷക്്ർസെമിയില്്

ബ്്ാസ്ദറ്്ഴ്സില്്
ത്ടരം്:സഹല്്
നൊചുുി:ൊജേുനതുുഏറുുവംുമികചുുമിഡുഫീലുുഡരുുമാെിലുുമു
നുുനിെകുുാെനായസഹലുുഅബുുുളുുസമദുവകെളബുുാവസുുുുഴു
സിലുുതുടരംു.2025േനെയാണുആകകുമണകാെിയായഈമി
ഡഫുീലുുഡരുുകൊരുുദീരുുഘിപുുിചുുത.ുകണുുുരുുസവുവദശിയായ23
കാെനുുസഹലുുയുഎഇയിനലഅലുു-ഐനിലാണുജനിചുുത.ു
എടുുാംേയസുുിലുുഅബുദാബിയിനലഅലുു-ഇതുുിഹാദുസ്
വൊരുുടുസ്അകുുാദമിയിലുുഫുടുവോളുുകളികുുാനുുആെംഭി
ചുുു.ഇനുുുേയിനലതുുിയതിനുവശഷംകണുുുെിനലയുണിവേഴു
സിറുുിതലതുുിലുുഫുടുവോളുുകളികുുുനുുതുതുടരുുനുുു.അവദുു
ഹതുുിനുുുമികചുുകപുകടനങുുനളതുടരുുനു്ുഅണുുരുു21വകെള
ടീമിലംു,സവതുുഷ്വകുടാഫിടീമിലംുഇടംലഭിചുുു.സഹലിനുുു
വമതാനനതുുസരുുഗുുാതുുകതയംുകഴിവംുകനണുുതുുിയ
നകബിഎഫുസിഅവദുുഹനതുുകുുബുുിനുുുഭാഗമാകുുി.<ു>തനുുു
ആദേുനതുുനകുപാഫഷണലുുകൊരുുഒപുുിടുുവശഷം2017-18
ഐ-ലീഗുെണുുാംഡിേിഷനിലുുറിസരുുവുടീമിനായികളിചുു
അവദുുഹംസീനിയരുുടീമിനായിനബചുുിലുുനിനു്ുകുറചു്ുമതുു
െങുുളുുകളിചുുു.2018-19ഐഎസഎ്ലുുസീസണുുഈയുേ
കപുതിഭകു്ുഒരുേഴിതുുിെിോയിരുനുുു.എതിൊളികളായനെ
വനുുയിനുുഎഫസുിനകുുതിനെകുുബിനായിതനുുുആദേുവോ
ളുുവനടിയസഹലുു,ഇതുകുടാനത37ഐഎസ്എലുുമതുുെ
ങുുളിലുുനിനുുായിെണു്ുഅസിസുുുുുംസവുനുുമാകുുിയിടുുുണുു്.
ഐഎസഎ്ലുുഎമരുുജിംഗുനലുുയരുുഓഫുദിസീസണുു,എ
ഐഎഫുഎഫുഎമരുുജിംഗുനലുുയരുുഓഫുദഇയരുുഎനുുിേ
വനടിസഹലുുആൊധകരുനടകപുിയങുുെനായിമാറി.സഹലി
നുുുമികചുുകപുകടനങുുളുുഅവദുുഹനതുുവദശീയടീമിനലതുുി
ചുുു.
2019മാരുുചുുിലുുവദശീയഅണുുരുു23ടീമിനോപുുംവെരുുനുുസ
ഹലുു,അവതേരുുഷംജുണിലുുകുറകാവോയനുകുുതിൊയ
കിംഗുസ്കപു്ുമതുുെതുുിലുുസീനിയരുുവദശീയടീമിലുുഅെ
വങുുറുുംകുറിചുുു.ആൊധകരുുആവേശവതുുനട''ഇനുുുേനുുഓ
സിലുുഎനു്ുേിളികുുുനുുസഹലുുൊജേുാനുുെതലതുുിലുുവക
െളതുുിലുുനിനു്ുഉയരുുനുുുേരുനുുതാെങുുളിലുുഒൊളാണ.ു'കു
ടുുികുുാലംമുതലുളുുഏറുുവംുേലിയഅഭിനിവേശവംുകപുതി
ബധുുതയുമാണുഫുടുവോളുു.എനുുുനകുപാഫഷണലുുകെിയ
റിനുുുതുടകുുംമുതലുു,നകബിഎഫസുിയുനടവജഴുസിയണി
ഞു്ുആവേശഭെിതൊയആൊധകരുുകു്ുമുനുുിലുുകളികുുുനുു
തുഞാനുുശെികുുുംആസവുദിചുുു.േരംുേരുുഷങുുളിലുുകുുബി
നംുഎനികുുുംവേണുുികുടുതലുുവനടുുങുുളുുവകേെികുുാനുു
സാധികുുുനമനു്ുഞാനുുകപുതീകുുികുുുനുുു.
ഇതാണുഎനുുുനാട,ുഎനുുുആളുകളുു,എനുുുേീട.ുഞാനുു
ഇേിനടതനനുുതുടരംു.'',സഹലുുപറഞുുു.'കുുബുുിനോപുുംസ
ഹലുുതുടരുനുുതുവകെളതുുിവോടുളുുഅവദുുഹതുുിനുുുകപു
തിബധുുതനയേീണുുുംഉറപുുികുുുനുുതാണ.ുഒപുുംേലിയഉതുു
െോദിതുുവംു.അടുതുുഅഞുുുേരുുഷവതുുകു്ുഅവദുുഹനതുു
കുുബിനുുുഭാഗമാകുുുനുുതിലുനടആൊധകരുുകു്ുേൊനിെി
കുുുനുുസീസണുകളിലുുകപുിയനപുുടുുകളികുുാെനുുുകളിആ
സവുദികുുാനുളുുഅേസെംലഭികുുും.ആൊധകരുനടഈസ
വതുുഷതുുിലുുഞങുുളുുഅതീേസനുുുഷുുൊണ.ുഈസം
സുുാനംനിെേധിഫുടുവോളുുഇതിഹാസങുുനളസുഷുുിചുുിടുുി
ണു്ു.യുേകപുാവദശികകപുതിഭകനളേികസിപുുികുുുനുുതിലംു,
പെിവൊഷിപുുികുുുനുുതിലംു,േഴികാടുുുനുുതിലംുഅതുേഴി
കായികെംഗതു്ുവകെളതുുിനുുുപാെമുുെേുനതുുശകുുിനപുുടു
തുുുനുുതിലംുഞങുുളുുകപുതിജുുാബധുുൊണ.ു''സഹലിനുുു
കൊരുുേിപുലീകെണനതുുകുുുറിചു്ുവകെളബുുാവസുുുുഴുസ്എ
ഫസുിസ്വൊരുുടുുിംഗുഡയറകുുരുുകവോലിസ്സ്കിനുുകിസ്പറ
ഞുുു

യാസിരഷായര്ക്ത്ിദരഅമിതാഹ്്ായം:ദര്ോഡിന്പിഴ
മാചുുസുുുുരുു:പാകുുിസുുാനുുതാെംയാസിരുുഷായുനടേികുുറു്ുേീ
ഴതുുുിയവശഷംകപുവൊപിപുുികുുുനുുെീതിയിലുുആഹുുാദകപുകട
നംനടതുുിയഇംഗുുണു്ുവപസ്ബൗളരുുസുുുുുേരുുടു്ുവകുബാഡിനുപിഴ
ശികുു.നുുാംകകുികുുറു്ുനടസുുുുിനിനടയുണുുായസംഭേതുുിനാണുമാ
ചു്ുഫീയുനട15ശതമാനംവകുബാഡിനുപിഴശികുുേിധിചുുത.ുമാചു്ു
റഫറിഫാദരുുകകുിസിനുുുറിവപുുരുുടു്ുകപുകാെംസുുുുുേരുുടുു്വകുബാഡു
കുറുുംനെയതുതായികനണുുതുുിയവോനടയാണുപിഴശികുുേി
ധിചുുത.ു
ഐസിസിവൊഡഓുഫുകണുുകറുുുിനലആരുുടുുികുുിളുു2.5നിയ
മംവകുബാഡുലംഘിചുുിെികുുുനുുു.ഈനിയമകപുകാെംഒരുബാ
റു്ുസമ്ാനുുപുറതുുാകുവപുുളുുവൊശംഭാഷയിവൊ,ആംഗേുതുുി
വൊപെിഹസികുുുകവോകപുവൊപനപെമായകപുതികെണംനട
തുുുകവോനെയുുാനുുപാടിലുു'-ഐസിസിപുറതുുുേിടു്ുകുറിപുുി
ലുനടേേുകുുമാകുുി.പിഴവോനൊപുുംഒരുഡീനമറിറു്ുവൊയിനുുുും
വകുബാഡിനുനലുുകംു.കഴിഞുു24മാസതുുിനിനടവകുബാഡിനുല
ഭികുുുനുുമുനുുാമനതുുഡീനമറിറു്ുവൊയിുുുാണിത.ു.വനെനതുു
ഈേരുുഷംജനുേെി27നുദകുുിണാകഫുികുുയനുകുുതിൊയനടസുുുുി
ലംു2018ആഗസു്ുുു19നുനടനുുഇനുുുേനകുുതിൊയമുനുുാംനടസുുുുി
ലുമാണുവകുബാഡുവൊശംനപരുമാറുുനതുുതുുുടരുുനു്ുഡീനമറിറു്ു
വൊയിു്ുുേഴവങുുണുുിേനുുത.ു
സാധാെണഇതുുെംസദുുരുുഭങുുളിലുുതാെനതുുേിളിചു്ുേിശദീ
കെണംആേിശേുനപുുടാറുണു്ു.എനുുാലുുവൊേിഡിനുുുപശുുാ
തുുലതുുിലുുഇതുനടനുുിലുു.വകുബാഡുനതറുുുസമുുതിചുുവോനടയാ

ണുശികുുയംുേിധിചുുത.ുപാകിസത്ാനുുുെണുുാംഇനുുിങസുിനല
46ാമനതുുഓേറിലാണുസംഭേം.പാകിസത്ാനുുകുടുുതുുകരുുചുു
വനെിടുവപുുളുുഒരുേശതു്ുപിടിചുുുനിലുുകുുുകയായിരുനുുുയാ
സിരുുഷാ.അതിവേഗംറണുുസുയരുുതുുാനുുകശുമിചുുയാസിരുു24പ
നുുിലുുഅചു്ുവോറംുഒരുസികസുുമടകുും33റണുുസ്വനടിനി
ലുുകുുനേയാണുവകുബാഡിനുുുപനുുിലുുേികുുറു്ുകീപുുരുുവോസ്ബടുു
റിനുകേുാചു്ുനലുുകിയാസിരുുഷാപുറതുുാകുനുുത.ുപാകിസത്ാ
നുുുെണുുാംഇനുുിങസുിനലവൊപുസ്വൊറംുയാസിരുുഷായിരു
നുുു.അതിനാലാണുയാസിരുുഷായുനടേികുുറു്ുവനടുുംആവോ
ഷിചുുവപുുളുുവകുബാഡുപെിധിലംഘിചുുത.ുഅടുതുുുതനനുുഒരു
വൊശംനപരുമാറുുംകുടിവകുബാഡിനുുുഭാഗതുുുനിനു്ുഉണുുായാ
ലുുവകുബാഡിനുസസന്പനുുഷനുുവനെിവടണുുിേരംു.
പാകുുിസുുാനനതിവെെണു്ുഇനുുിങസുുകളിലുുനിനുുായി6േി
കുുറുുും36റണുുസുമാണുവകുബാഡുവനടിയത.ുനേസു്ുുുഇനുുഡീസി
നനതിവെഇകുുഴിഞുുനടസു്ുുുപെമുുെയിലുുകശുവധുുയകപുകടനംപു
റനതുുടുതുുവകുബാഡു500നടസു്ുുുേികുുറു്ുകുുബുുിലംുഇടംപിടിചുുിരു
നുുു.
ഈവനടുുതുുിനലതുുുനുുഏഴാമനതുുതാെമാണുവകുബാഡ.ുപാ
കുുിസുുാനനതിൊയഒനുുാംനടസുുുുിലുുവോലുുേിമുഖതു്ുനിനു്ുതി
െിചുുുേനുുഇംഗുുണു്ുമുനു്ുേികുുറുുിനാണുേിജയിചുുത.ുഐസിസി
നടസു്ുുുൊമുുുേനുുഷിപുുിലുുനിലേിലുുനാലാംസുുാനതുുാണുഇംഗുു
ണു്ു.പാകുുിസുുാനുുഏഴാംസുുാനതുുും.

കോകകപ്്്
കോഗയ്താ
മത്്രങ്്ള്്
അട്ത്്
വര്്ഷംമാതത്ം
ലണുുനുു:നൊവോണവേറ
സ്കപുശുനംവൊകനതുുആ
നകേലയകുുുുനുുസാഹെെേു
തുുിലുുഈേരുുഷംവൊകക
പു്ുവോഗേുതമതുുെങുുളുുനട
തുുിലുു.ഇനി2021ലുുമാകതുവമ
വൊകകപു്ുവോഗേുതമതുുെ
ങുുളുുനടതുുുകയുളുുുഎനു്ു
ഫിഫഅറിയിചുുു.വനെനതുു
മാറുുിനേചുുഏഷേുയിനലവൊക
കപു്ുവോഗേുതാമതുുെങുുളുുഒ
വടുുബറിലുുനടതുുാനുുഎഎ
ഫുസിതീരുമാനിചുുിരുനുുു.എ
നുുാലുുഇനിആമതുുെങുുളംു
2021ലുുമാകതുവമനടകുുുകയു
ളുുു.കഴിഞുുആഴെുവദശീയ
ഫുടുവോളുുകേുാമു്ുതുടങുുിയ
ബംഗുുാവദശുടീമിനലഒമുുതുതാ
െങുുളുുകു്ുനൊവോണസുുിെീ
കെിചുുിരുനുുു.വൊകതു്ുഎേി
നടയംുകാെേുങുുളുുനമചുുനപുുടുുി
ടുുിലുുഎനു്ുവോധേുംനൊണുുാ
ണുഫിഫഈപുതിയതീരു
മാനംഎടുതുുത.ുഇനുുുേയുനട
ഉളുുനപുുനടഇനിനടകുുാനുു
ബാകുുിയുളുുവൊകകപു്ുവോ
ഗേുതാമതുുെങുുളുുഇനിഎ
നനുുനു്ുഅറിയാനുുകാതുുിെി
കുുണം.മാരുുചുുിലുുആയിരു
നുുുഇനുുുേയുനടമതുുെങുുളുു
നടവകുുണുുിയിരുനുുത.ുമാരുുചു്ു
26നുനടവകുുണുുിയിരുനുുഖ
തുുറിനനതിൊയമതുുെവംു,
മാരുുചു്ു31നുനടവകുുണുുതാജി
കിസത്ാനുഎതിൊയമതുുെ
വംു,ജുണിലുുനടവകുുണുുിയി
രുനുുഅഫഗുാനുു,ബംഗുുാവദശു
മതുുെങുുളംുഇവപുുളുുനിശുുി
തതവുതുുിലുുആയിെികുുുക
യാണ.ു

എലിസാബിയകരാര്്പ്ത്ക്്ി
നെവനു:ുനെവനുുയിനുുഡിഫനുുസിനല
അതിശകുുനായവൊൊളിഎലിസാബി
യകുുബിലുുകൊരുുപുതുകുുി.ഒരുേരുുഷ
വതുുകുുാണുഎനൊസാബിയനെവനുു
യിനുമായുളുുകൊരുുപുതുകുുിയത.ുഅേ
സാനസീസണിനലനെവനുുയിനുുു
വഫനലുുേനെയുളുുയാകതുയിലുുകപുധാ
നപങുുുേഹിചുുതാെമാണുഎലിസാബി

യ.കഴിഞുുസീസണിലുു19മതുുെങുുളി
ലുുകുുബിനുവേണുുിഇറങുുിയിരുനുുു.ഇതു
േനെമുനു്ുസീസണുകളിലായിനെവനുു
യിനുവേണുുി54മതുുെങുുളുുഎലിസാ
ബിയകളിചുുിടുുുണു്ു.
അേസാനെണു്ുസീസണുുകുടാനത
2016ലംുഎലിസാബിയനെവനുുയി
നോപുുംഉണുുായിരുനുുു.കബുസീലുുസവുവദ

ശിയായഎലിസാബികബുസീലിലംുസൗ
ദിയിലംുഒനകുുയായിനിെേധികുുബുക
ളുുകുുായികളിചുുിടുുുണു്ു.കഴിഞുുസീസ
ണിലുുനിനു്ുഒരുപടികുനടമുവനുുറിഇ
തുുേണഐഎസ്എലുുകിെീടതുുിലുു
എതുുണംഎനുുാണുആകഗുഹംഎനു്ുക
ൊരുുഒപുുുനേചുുവശഷംഎലിസാബിയപ
റഞുുു-

ദോണി40വയസ്
വരരകളിക്്്ം:
വാടസ്ൺ
സിഡുനി:മുനുുഇനുുുേനുുകേുാപറുുുനുുമവഹകദുുുസിംഗുവോണി
കു്ു40േയസു്ുേനെസജീേകകുികുുറുുിലുുകളികുുാനുുകഴിയുനമ
നു്ുമുനുുഓസവ്കുടലിയനുുതാെംനഷയിനുുോടുസണുു.വോണി
തനുുുആവോഗേുംനലുുെീതിയിലുുപെിപാലിചുുിടുുുനണുുനുുും
ോടുസണുുപറഞുുു.നെവനുുസുപുുരുുകിങുസിലുുവോണി
യുനടസഹതാെംകുടിയാണുനഷയിനുുോടുസണുു.കഴിഞുു
േരുുഷംജുവലമാസതുുിലാണുവോണിഅേസാനമായി
നകുപാഫഷണലുുകകുികുുറു്ുകളിചുുത.ു
അനു്ുവൊകകപുുിലുുനയുുസിലാനുുഡിവോടുവോറു്ുഇനുുുേ
പുറതുുായതിനുവശഷംവോണികകുികുുറു്ുകളിചുുിടുുിലുു.എനുുാ
ലുു40േയസു്ുേനെവോണികു്ുഐ.പി.എലുുിലുുമാകതുമലുുഇ
ുുുരുുനാഷണലുുകകുികുുറുുിലംുകളികുുാനുുകഴിയുനമനുുുംോടു
സണുുപറഞുുു.വോണിഇവപുുഴംുകളികുുുനുുതുഒരുപാടുഇ
ഷു്ുടനപടുനുുുനണുുനുുുംറണുുസ്എടുകുുാനുളുുഓടുുതുുിലംു
സുുുുമുുിനുപിറകിലംുവോണിഇവപുുഴംുമികചുുകപുകടനമാണു
പുറനതുുടുകുുുനുുനതനുുുംോടുസണുുപറഞുുു.-

ഐസിസിഅധേ്ക്്നാകാന്്മ്ന്്്ദപര്്രംഗത്്്
സാരവിന ്പിന്്്ണയേറെ
ദബുായ:ുകകുികുുറുുിനുുുപെമാധികാെ
വോരുുഡായഐസിസിയുനടപുതി
യനെയരുുമാനനതിെനഞുുടുകുുാനു
ളുുസമയംഅടുതുുുനൊണുുിെികുുു
കയാണ.ുശശാങു്ുമവോഹരുുഒഴിചുുിടുു
പദേിയിവലകു്ുപകെമാനെനുുതുഇ
തിവോടകംെരുുചുുയായികുുഴിഞുുു.
മുനുുഇനുുുേനുുകകുികുുറു്ുനായകനംു
നിലേിനലബിസിസിഐകപുസിഡ
നുുുുമായസൗെവുഗാംഗുലികുുാണു
കുടുതലുുസാധേുതനയനുുതെതുുിലുു
റിവപുുരുുടുുുകളുുപുറതുുുേരുനുുുണു്ു.
എനുുാലുുഇനതലുുാംസംബനുുിചു്ു
ഔവദുോഗികകപുഖേുാപനംഎവതുുണുു
തുണു്ു.വൊകകകുികുുറുുിനനനയികുുാ
നുുപുതിയതായിആരുഎതുുുനമനുുു
ളുുതിലുുഅനിശുുിതതവുംതുടരുനുുു.
സാധേുതാപടുുികയിലുുമുനു്ുവപരുുകപു
ധാനമായംുമുനു്ുവപരുനടവപൊണു
പുതിയനെയരുുമാനുുസുുാനവതുുകു്ു
പെിഗണികുുനപുുടുനുുത.ുഅതിലുുകപു
ധാനിമുനുുഇംഗുുണു്ുആു്ുുനേയല്ുസ്
കകുികുുറു്ുവോരുുഡുതലേനുുവൊളിനുു
വകുഗവസുാണ.ു
ഈേരുുഷതുുിനുുുതുടകുുതുുിലുു
അവദുുഹതുുിനുുുഇസിബിയിനലചു
മതലകളുുഅേസാനിചുുു.ഭെണനി
രുുേഹണകാെേുങുുളിലുുപെിെയസ
മുുനുുായവൊളിനുുവകുഗവസുിനുമറു്ു
കകുികുുറു്ുവോരുുഡുകളുമായംുതാെ
ങുുളുമായംുമികചുുബനുുമാണുളുു
ത.ുനെയരുുമാനുുസുുാനവതുുകു്ുപെി
ഗണികുുനപുുടുനുുമനറുുൊളുുകകുികുുറു്ു
നേസു്ുുുഇനുുഡീസിനുുുമുനുുതലേനാ
യിരുനുുവഡവുകാമറുണാണ.ു
വഡവംുനെയരുുമാനുുസുുാനവതുു
കു്ുഏറുുവംുസാധേുതകലുുപുുികുുനപുു
ടുനുുഒൊളാനണനുുാണുപിടിഐറി
വപുുരുുടുുുകളുുേേുകുുമാകുുുനുുത.ുനേ
സു്ുുുഇനുുഡീസ്കകുികുുറു്ുവോരുുഡിനുുു
ഭാഗമായിരുനുുവഡേിനനഏനോ
നകുുകകുികുുറു്ുവോരുുഡുകളുുപിനുുു
ണയകുുുുനമനു്ുകാതുുിരുനു്ുകാ
ണാം.മുനുുാമനതുുയാളുുസൗെവു
ഗാംഗുലിയാണ.ുഇനുുുേനുുകകുികുുറുുി
നനനായകനനനുുനിലയിലുുേളരുുചുു

യിവലകു്ുവകപിടിചുുുനടതുുുനുുതി
ലുുനിരുുണുുായകപങുുുേഹിചുുഗാംഗു
ലിബിസിസിഐകപുസിഡനുുുനുുനി
ലയിലംുമികചുുകപുകടനമാണുകാഴെു
നേകുുുനുുത.ുഇനുുുേനുുകകുികുുറുുിനുുു
'ദാദ'ഐസിസിതലപുുനതുുതുുുനുു
തിനനകഴിഞുുിനടകകുികുുറു്ുദകുുി
ണാകഫുികുുതലേനംുമുനുുനായക
നുമായനകുഗയിംസമ്ിതുുുംമുനുുകശുീ
ലങുുനുുനായകനംുഎംസിസികപുസി
ഡനുുുുമായിരുനുുകുമാരുുസംഗകുുാെ
യംുപിനുുുണചുുിരുനുുു.
നിലേിലുുനെയരുുമാനുുസുുാന
വതുുകു്ുകുടുതലുുപിനുുുണഗാംഗു
ലികുുാനണനുുാണുേിേെം.എനുുാലുു
ഇകുുാെേുതുുിലുുഅനുുിമതീരുമാനം
േവെണുുതുണു്ു.2019ഒവടുുബരുു23നു
ബിസിസിഐകപുസിഡു്ുുസുുാന
നതുുതുുിയഗാംഗുലികു്ുസുുാനനൊ
ഴിയണനമങുുിലുുനിയമകപുകാെമുളുു
'കുളിങുഓഫ'ുസമയമുണു്ു.ഇതുസം
ബനുുിചുുുളുുവകസിലുുസുകപുീംവൊ

ടതിയുനടേിധിയനുസെിചുുിെികുുും
ഗാംഗുലിയുനടഐസിസിതലപുു
വതുുകുുുളുുഭാേി.ഐസിസിയുനട
വോരുുഡുനമമുുരുുമാരുനടവോഗതുുി
ലുുെഹസേുബാലറുുിലുനടയാവംുപു
തിയനെയരുുമാനനകനണുുതുുുക.
17അംഗങുുളാണുവോരുുഡിലുളുു
ത.ുനടസു്ുുുകകുികുുറു്ുപദേിയുളുുമവല
ഷേു,സിംഗപുുുരുു,സ്വൊടുുനുുഡുഎനുുീ
ൊജേുങുുളിലുുനിനുുുളുുേരംുവോ
രുുഡിനുുുഭാഗമാണ.ുഐസിസിെീഫു
എകസുികയുുടുുീവുഓഫീസറംുവോ
രുുഡിനുുുഭാഗമാനണങുുിലംുഅവദുുഹ
തുുിനുവോടു്ുനെയുുാനുുഅേകാശമി
ലുു.
ശശാങു്ുമവോഹറിനുെണു്ുതേണ
ഐസിസിനെയരുുമാനുുസുുാനംഅ
ലങുുെികുുാനുുഅേസെംലഭിചുുിരു
നുുു.നെയരുുമാനുുസുുാനാരുുതുുികു്ു
ഏനതങുുിലംുെണു്ുകകുികുുറു്ുവോ
രുുഡുമായിബനുുമുണുുാകാനുുപാടി
ലുു.-

അബുദാബി:ഐപിഎലുുിനുുു13ാം
സീസണിനുവേദിയാോനുുബിസി
സിഐയിലുുനിനുുുംതങുുളുുകുുു
ഔവദുോഗികമായികുുിയറനുുസ്ലഭി
ചുുതായിഎമിവററു്ുസ്കകുികുുറു്ുവോ
രുുഡുഅറിയിചുുു.സപതുംബരുു19മു
തലുുനേംബരുു10േനെയാണുടു
രുുണനമു്ുുയുഎഇയിലുുനടകുുുനുു
ത.ുഷാരുുജ,അബുദാബി,ദുബായുഎ
നുുീേിടങുുളിലായിെികുുുംമലുുസെ
ങുുളുു.ഐപിഎലുുിനുുുമലുുസെകകു
മംഅധികംവേകാനതകപുഖേുാപി
കുുും.
ടുരുുണനമു്ുുയുഎഇയിവലകുുുമാ
റുുാനുുഇനുുുേനുുസരുുകുുാെിലുുനിനുുും
ഔവദുോഗികമായിഅനുമതിലഭിചുു
തായിഐപിഎലുുനെയരുുമാനുുകബുി
വജഷ്പവടുുലുുതിങുുളാഴെുേേുകുുമാ
കുുിയിരുനുുു.ഇതനുപിനുുാനലയാ
ണുടുരുുണനമുുുിനുവേദിയാോനുു
ബിസിസിഐയംുഎമിവററു്ുസ്കകുി
കുുറു്ുവോരുുഡിനുകുുിയറനുുസ്ന
ലുുകിയിെികുുുനുുത.ുതങുുളുനടകപുി
യനപുുടുുകായികഇനമായകകുികുുറുുി
നലഏറുുവംുേലിയടുരുുണനമനുുുുക
ളിനൊനനുുനു്ുപെിഗണികുുനപുുടുനുു
ഐപിഎലുുിനുആതിവേയതവുംേ
ഹികുുാനുുഅേസെംലഭിചുുതുഭാഗേു
മായാണുകാണുനുുനതനു്ുയുഎഇ
യിനലമകനുുുിയംുഎമിവററു്ുസ്കകുികുു
റു്ുവോരുുഡുനെയരുുമാനുമായനഷ
യഖുുനഹായനുുമുബാറകു്ുഅലുുന
ഹായനുുകപുതികെിചുുു.
നമുുുനടവദനംദിനജീേിതനതുു
േളനെയധികംബാധിചുുനിലേിനല
സംഭേങുുളുനടപശുുാതുുലതുുിലുു
ഐപിഎലുുിനനകകുികുുറു്ുവകുപമികളു
നടേിശാലമായആവോളസമുഹ
തുുിവലകുുുഎതുുികുുാനുളുുസുുാ
നതു്ുഎതുുിനിലുുകുുുനുുതിനുുു
േേുാപതുിഞങുുനളസംബനുുിചു്ുേള
നെയധികംകപുാധാനേുംഅരുുഹികുുു
നുുതാനണനുുുംഅവദുുഹംകുടുുിവചുു
രുുതുുു.ടുരുുണനമുുുിനുളുുതയുുാനറ
ടുപുുുകളുുആെംഭികുുാനുുബിസിസി
ഐയിലുുനിനുുുംഔവദുോഗികമായി
കുുിയറനുുസ്ലഭികുുാനുുതങുുളുുകാ
തുുിെികുുുകയാനണനു്ുവനെവതുു
ഇസിബിഅറിയിചുുിരുനുുു.ഇവപുുളുു

അതുകുടിലഭിചുുവോനടഐപിഎ
ലുുിനുളുുമുനനുുരുകുുങുുളുുഇസി
ബിതുടങുുിയിടുുുണു്ു.
ഇതുെണുുാംതേണയാണുയുഎഇ
ഐപിഎലുുിനുവേദിയാവുനുുത.ു
വനെവതുു2014ലുുടുരുുണനമുുുിനുുു
ആദേുപാദമലുുസെങുുളുുകുുുയുഎ
ഇആതിവേയതവുംേഹിചുുിരുനുുു.ൊ
ജേുതുുുനൊതുതിെനഞുുടുപു്ുനട
കുുുനുുസമയമായതുനൊണുുായിരു
നുുുടുരുുണനമു്ുുയുഎഇയിവലകുുു
മാറുുിയത.ുഇതുുേണനൊേിഡുമ
ഹാമാെിയുനടപശുുാതുുലതുുിലുുഇ
തുുേണഇനുുുേയിലുുടുരുുണനമു്ുു
സംഘടിപുുികുുുകനയനുുതുഅസാ
ധേുമായിമാറിയവോനടമുഴുേനുുമ
ലുുസെങുുളംുയുഎഇയിവലകുുുമാ
റുുിയത.ു
ടുരുുണനമുുുിലുുപനങുുടുകുുുനുുതി
നായിഎടുുുടീമുകളംുഓഗസു്ുുു20നു
യുഎഇയിവലകുുുയാകതുതിെികുുും.
അേിനടനയതുുിയവശഷംതാെങുു
ളംുമറുുുസവപുുരുുടു്ുസുുുുാഫുമാരുുകുുും
ചുരുങുുിയതുആറുദിേസനമങുുിലംു
ഐനൊവലഷനിലുുകഴിവയണുുിേ
രംു.
രാജസ്്ാന്്ഫീല്്ഡിങ്
കോച്്ിന്കോവിഡ്
ഐപിഎലുുിനുുു13ാംസീസണുുയു
എഇയിലുുഅടുതുുമാസംനടകുുാ
നിെിനകുുആദേുനതുുവോകു്ു.ൊജ
സുുാനുുവോയലുുസിനുുുഫീലുുഡിങു
വൊചുുിനുനൊേിഡുസുുിെീകെിചുുു.
നിഷാനു്ുയാഗുനികുുിനാണുനൊ
േിഡുസുുിെീകെിചുുിെികുുുനുുത.ുൊ
ജസുുാനുുവോയലുുസ്ോരുുതുുാകുുു
റിപുുിലുനടയാണുഇകുുാെേുമറിയിചുുി
െികുുുനുുത.ുയുഎഇയിവലകുുുതിെി
കുുാനുുഅടുതുുയാഴെുടീംമംുവബ
യിലുുഒതുുുവെൊനിെിനകുുയാണു
നടസു്ുുുനടതുുിയത.ുബിസിസിഐ
നിരുുവദശിചുുെണുുുനൊേിഡുനടസുുുുു
കളുുകുടാനതതാെങുുളുു,സവപുുരുുടു്ു
സുുുുാഫുമാരുു,മാവനജനുമുുുിനുുുഭാഗ
മായമറുുുളുുേരുുഎനുുിേരുുകുുുഒരു
നടസു്ുുുകുടുതലുുനടതുുാനുുകഫുാ
വചുുസിതീരുമാനിചുുിടുുുണു്ു.ദിഷാ
നു്ുനിലേിലുുസവുനുുംനാടായാഉദ
യപുുെിലാണുളുുത.ു

ഇനിഎല്്ാംഔദയ്ോഗികം:
ഐപിഎല്്ഒര്ങ്്്ന്്്
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സവ്ർണം
39,200

ളവളിളചുുണുു:മിലുുിങു 16,400
ളവളിളചുുണുു 15,000
ളകാപപു 10,070-10,500
പിണുുാകു്ുഎകസുള്പലുുരുു 2400
പിണുുാകു്ുലറാടുുറി 3100
കുരുമുളകുഅണുുഗാരുുൈിളുുഡു31,500
പുതിയകുരുമുളകു 30,500
കുരുമുളകുഗാരുുൈിളുുഡു 33,500
ചുകു്ുമീഡിയം 25,500
ചുകു്ുളൈസു്ുുു 27,500
മഞുുളുുനാെനുു ഇലുു
ലസലം-ഈലറാഡു7200-7700
കാഞുുിരകുുുരു 1850
അെയകുുുനയുു ഇലുു
അെയകുുുഓളുുഡു28,000-29,000
പഞുുസാര 3720
മുളകു 13,000-24,000
ഉഴുനു്ു 9,000-10,000
ളചറുപയരുു 9,000-10,000
കെല 5400-6500

മുതിര 3700
എളു്ു 13,000-14,000
മലുുി 7400-19,000
പചുുരിനമുുരുു22600-3400
പുഴുകുുലരി(ജയ)3400-3500
ജാതികുുളതാണുുനുു(കിലലാ)180-200
ജാതികുുളതാണുുിലുുാതുുതു(കിലലാ)

360-390
ജാതിപപതുിമഞുു-ചുവപു്ു(കിലലാ)

900-1000
പഗുാമുുു(കിലലാ) 550

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്5ലപുഗഡു
12,300-13,000

റൈരുുആരുുഎസ്എസ്4ലപുഗഡു13,300
ഒടുുുപാൽുു 8000
ലാറുുകസു് 8200

സവുരുുണം 39,200
പാംഓയിൽുു 8350

വിനിമയനിരകു്ു

SENSEX:38,369.63(−37.38)
NIFTY: 11,308.40(−14.10)

ഡോളര്് 74.85
യ്ഡോ 88.13
പൗണ്്് 97.44
സവ്ിസഫ്ര്ാങ്്് 81.89
സിംഗപ്്്ര്്ഡോളര്്54.49
ഓസഡ്ഫ്േലിയന്് 53.38
കഡേേിയന്് 56.35
ബഹേിന്്ദിോര്് 198.64
ക്വൈറ്്്ദിോര്് 243.71
ഒമാേിേിയാല്് 193.60
സൗദിേിയാല്് 19.95
യ്എഇദിര്്ഹം 20.35
ഖത്്ര്് 20.34

കുതിപു്ുനിലചു്ുസവുരുുണം;
വിലതാഴേകു്ുഇറങുുി
ളൊചുുി:എലുുാവളരയംുഅ
മുുരപുുിചു്ുകുതിചു്ുഉയരുുനുുസവു
രണ വില അതുലോളല ത
ളനുു താലഴകുു് ഇറങുുുനുുു.
സംസുുാനതുു് സവുരുുണവില
യിൽുുചരിപതുതുുിളലഏറുുവംു
വലിയഏകദിനഇെിവാണുഇ
നുുളലലരഖളപുുടുതുുിയത.ുരാ
ജയുാനുുര വിപണിയിൽുു വില
ഇെിഞുുലോളെലകരളതുുിൽുു
പഗുാമിനു ഇനുുളലമാപതും 200
രുപഇെിഞുുു.പവനു 1,600
രുപയാണു കുറഞുുത.ു ഇ
ലോളെപവനു42,000രുപവ
ളര എതുുിയ സവുരുുണവില
39,200രുപയായി.
കഴിഞുുമുനുുുദിവസങുു

ളിലായി2,800രുപയാണുകു
റഞുുത.ുരാജയുാനുുരവിപണി
യിൽുുലപുൊയുഔണുുസിനു(31.1

പഗുാംതകുും)വില1,980ലോള
രുുനിലവാരതുുിനുതാളഴളയ

തുുിളയകുുിലംു പിനുുീടു 1990
ലോളറിനു മുകളിളലതുുി.
സവുരുുണവിലയിൽുു ഇെിവു
ണുുാകാനുളുു പപുധാനകാര
ണംരാജയുാനുുരവിപണിയി
ൽുുലോളരുുകരുതുുാരുുജികുുു
നുുതാണ.ുരണുുുവരുുഷളുതു
താഴനുുു നിലവാരതുുിലായി
രുനുു ലോളരുുതിരിചുുുകയ
റിയിടുുുണുു്. ലോളരുുകുടുത
ൽുുകരുതുുാരുുജിചുുാൽുുവരംു
ദിവസങുുളിലംു സവുരുുണവി
ല കുറയംു. ലോളരുു കരു
തുുാരുുജികുുുലുപുളുുനിലുകു
പകരുുസവുരുുണംവിടുു് ലോള
റിലലകുുുനിലുകുപങുുളുുമാ
റുുാനുു സാധയുതയുളുുതിനാ
ലാണിത.ു

വണ്്ർ്്ൈാഫ്ഡ്ബിസിനസികൈക്്്
ളൊചുുി:വണുുരുുലാലോളിലഡയുസ്
ലിമിറുുഡുഫുഡുൈിസിനസിലലകു്ു
ചുവടുവചുുിരികുുുനുുു.കാകുുനാട,ു
ളൊചുുിഎനുുിവിെങുുളിൽുുളസപറുുും
ൈറിൽുുസംരഭംതുുിനുതുെകുുമിൊ
നാണുപദുുതി."വണുുരുുകിചുുനുു'എ
നുുലപരിലാരംഭിചുുപുതിയസംരം
ഭം2020ജുണുു17നുളൈംഗളുരുവി
ളലളകംലഗരിസാറുുബലറു്ുൌണി
ൽുുആണുപപുവരുുതുുനമാരംഭിചുുത.ു
ളൈംഗളുരുവിളലതളനുുരണുുാമ
ളതുുഔടു്ുളലറു്ുഓഗസു്ുുു15നുരാജ
രാലജശവുരിനഗറിൽുുപപുവരുുതുുനമാ
രംഭികുുും.ലെകു്ുഎലവൈിസിന
സായാണുനിലവിലുളുുഔടു്ുളലറുുു

കളുുപപുവരുുതുുികുുുനുുത.ു
ലകരളതുുിൽുുമാപതുമലുുബഹദ

രാൈാദിലംുഔടു്ുളലറുുുകളുുതുറ
കുുാനുുകമുുനികു്ുപദുുതിയുണു്ു.

ളൊവിഡുമഹാമാരിയുളെതിരിചുു
െിളയലനുുണംകമുുനികു്ു2020ജു
ണുു30നുഅവസാനിചുുബപുതമാസ
തുുിൽുുഅറുുനഷുും14.51ലൊെിരുപ

യാണുലരഖളപുുടുതുുിയത.ുകഴി
ഞുുസാമുുതുുികവരുുഷംഇലത
കാലയളവിൽുു42.03ലൊെിരുപ
ലാഭമായിരുനുുുലരഖളപുുടുതുുിയ
ത.ുലോകു്ുഡൗണിളനതുെരുുനു്ുക
മുുനിയുളെപപുവരുുതുുനങുുളുുമാ
രുുചു്ുമുതൽുുനിരുുതുുലാകുുിയിരുനുുു.
ളൊവിഡു-19ളനുുുവയുാപനംത

െയുനുുതിളനുുുഭാഗമായിസംസുുാ
ന-ലകപനുുുസരുുകുുാരുകളുളെസുര
കുുയംുമുനുുകരുതൽുുനിരുുലദുുശങുു
ളംുഅനുസരിചുുായിരുനുുുഅറിയി
പുുിനുലശഷംകമുുനിപുടുുിയത.ുമാ
രുുചു്ു11മുതൽുളൊചുുിയിളലഅമയുു
സള്മനു്ുുപാരുുകുുുംഇതിനുപിനുുാ

ളലമാരുുചു്ു15നുളൈംഗളുര,ുബഹദ
രാൈാദുപാരുുകുുുകളുു,റിലോരുുടു്ു
എനുുിവയംുഅെചുുു.ളൊലോണ
ബവറസിളനുുുവയുാപനംതുെരുനുു
തിനാൽുുആദയുപാദതുുിളലൈിസി
നസ്വരുമാനളതുുപുരണമായംു
ൈാധിചുുതായംുകമുുനിപറഞുുു.
കഴിഞുുവരുുഷംഇലതകാലയ

ളവിൽുുകമുുനിയുളെളചലവു11.90
ലൊെിരുപയായിരുനുുു.ശമുുളം,പ
രസയും,വിപണനംഎനുുിവയിൽുുനി
നുുുളുുളചലവുകുറയകുുുാനുുസാ
ധിചുുു.കമുുനികു്ുലാഭകരമായമു
നുുകാലചരിപതുമുളണുുനുുതുലോയി
നു്ുുമാളനജിങുഡയറകറുുുരുുലോരജു

ലോസഫുചുണുുികുുാടുുി.സമുുദുവയുവ
സുുയുളെവിവിധഭാഗങുുളുുതുറ
കുുുനുുലോളൊപുുംആലോഗയും,സു
രകുു,പപുതിലോധലപുപാലടുുലകുുളുു
എനുുിവകരുുശനമാകുുിപാരുുകുുുക
ളുുപപുവരുുതുുികുുുനുുതിനുഅധികു
തരുുഉെനുുഅനുവാദംനൽുുകുളമ
നുുാണുപപുതീകുുികുുുനുുത.ുപാ
രുുകുുുകളിൽുുവരുനുുവരുുകു്ുഎലുുാ
സുരകുുയംുപപുതിലോധലപുപാലടുു
ലകുുളംുഉപലോഗിചു്ുഊരുുജുുസവു
ലമായവിലോദങുുളുുനൽുുകാനുളുു
വഴികളംുമാരുുഗങുുളംുനിരനുുരം
പരിലോധിചുുുളൊണുുിരികുുുകയാ
ളണനുുുംഅലദുുഹംവിശദമാകുുി.

കബപ്്്ർ്്പ്രിയ
വികസനമ്ഖമാവ്ന്്്
ളൊചുുി:വെകുുനുുലകരളതുുിൽുുവികസ
നതുുിളനുുുപുതുളവളിചുുമായി ലൈപുുുരുു
തുറമുഖം.പകുുളചയഞുുുിങുസംവിധാന
തുുിനു ലൈപുുുരുു തയാറായി വരുനുുു.
പുറം കെലിൽുു നെതുുുനുു പകുു ളച
യഞുുുിങുസംവിധാനതുുിനാണുലൈപുുു
രംുതയാറാവുനുുത.ുഇതുയാഥാരഥയുമാ
യാൽുു പഴയകാല പപുതാപതുുിലലകുു്
ലൈപുുുരിനംുപകുു ളചയുഞുുിങുഅനുമ
തിലഭിലചുുകുുും.
വലിയചരകുുുകപുുലുകളിളലജീവ

നകുുാരുുതങുുളുളെഷിഫറുുു്കഴിഞുു്ഇ
റങുുുകയംു പുതിയ െീം കയറുകയംു
ളചയുുുനുുതാണുപകുുളചയുഞുു്.നിലവി
ൽുു അനുുാരാപഷുുു കപുുൽുു ചാലിലുളെ
ലോകുനുുകപുുലുകളുുവാരുുഫിൽുുഅടു
പുുിചുു്ജീവനകുുാളരബകമാറുനുുരീതി
യാണുഉളുുത.ുഇതുകപുുൽുുകമുുനിക
ളളസംൈനുുിചുുിെലുതുളംഏളറസമ

യ,സാമുുതുുികനഷുുമുണുുാകുുുനുുു.
വിഴിഞുുതു്ുഈരീതിയിൽുുനെതുുി

യപകുുളചയഞുുുിങുസംവിധാനംഏളറ
വിജയകരമായിരുനുുു. കുറുുനുു ഓയിൽുു
ൊകുുറുകളിലാണുഇവിളെഇതുവിജയക
രമായിനെപുുാകുുിയത.ുപകുുളചയഞുുുിങുുി
ലുളെതുറമുഖതുുിനുസാമുുതുുികളമചുു
തുുിനുപുറലമഅനുുാരാപഷുുുതലതുുിൽുു
തളനുുപപുസിദുുിയംുഉണുുാകംു.
ഇകുുാരയും12ഷിപുുിങുകമുുനികളുമാ

യിസംസാരിളചുുനുുുംഅവരുളെമറുപെി
കുുായികാതുുിരികുുുകയാളണനുുുംലക
രള മാരിബെം ലോരുുഡു വയുകുുമാകുുു
നുുു. ഡയറകറുുുരുു ജനറലിൽുു നിനുുുളുു
അനുവാദംലഭിചുുാൽുു പകുു ളചയഞുുുിങു
സംവിധാനംലൈപുുുരിളലതുുുകയംുഅ
തുവഴികുടുതൽുുവികസനസാധയുതക
ളുുഉണുുാവുകയംുളചയുുുളമനുുാണുവയുാ
പാരികളംുജനങുുളംുകരുതുനുുത.ു

ഫ്ളിപക്ാർ്്ട്്്ൈീപ്എന്്ഷട്ികള്്
ളൊചുുി:സുുുുാരുുടുുപു്ുഇനുുുയളയപിനുുു
ണകുുുനുുതിനംു ലപുപാതുുാഹിപുുി
കുുുനുുതിനംുലവണുുിനുതനസുുുുാ
രുുടുുപുുുകളളതിരിചുുറിയുനുുതിനായി
ഫുളിപകുാരുുടു്ുലീപുഎനുുപെുികളുുകുു
ണികുുുനുുു.പുതിയതംുവരാനിരി
കുുുനുുതുമായസുുുുാരുുടുുപുുുകളുുകു്ുഅ
ലപകുുികുുാം.ലോരുുടു്ുലിസു്ുുുളചയുുു
നുുസംരംഭങുുളുുകു്ുവയുവസായവിദ
ഗധുരുുനയികുുുനുു16ആഴചുളതുു
ളവരുുചവുൽുുളമനുുുരുുഷിപു്ുലപുപാപഗുാമംു
25,000 ലോളരുു ഇകവുിറുുി പഫുീ പഗുാ

നുുുുംനൽുുകംു.സുുുുാരുുടുുപുുുകളുളെവള
രുുചുു,വികസനം,ളവലുുുവിളികളുുഎ
നുുിവബകകാരയുംളചയുുുനുുതിനംു
സുുുുാരുുടുുപു്ുഇനുുുയയകുു്ുമികചുുസംഭാവ
നകളുുനൽുുകുനുുതിനംുസഹായി
കുുുനുുഫുുിപകുാരടുുിളനുുുആദയുളതുു
സുുുുാരുുടുുപു്ുആകുസിലലററുുരുുലപുപാപഗുാ
മാണിത.ു
ഇതിനായിഅലപകുുികുുുനുു

സുുുുാരുുടുുപുുുകളുുഇനുുുയയിലുളുുതായി
രികുുണം.ലപുപാപഗുാംപുരുുതുുിയായ
തിനു ലശഷംനിലകുുപകരുു, ലൊ

രുുപുുലററുുുകളുുഎനുുിവരുുകുുുമുനുുി
ൽുുമികചുുസുുുുാരുുടുുപു്ുമാതുകഅവതരി
പുുികുുും.കുൊളതഫുുിപകുാരുുടുുിളനുുു
ധനസഹായതുുിനായിപരിഗണി
കുുുകയംുളചയുുും. അഞു്ു വരുുഷ
തുുിനുളുുിൽുുഇ-ളൊലമഴസു്ലമഖ
ലളയപരിവരുുതുുനംളചയുുാനുുസാ
ധയുതയുളുു പരിഹാരങുുളുുകുുായി
പപുവരുുതുുികുുുനുുഏളോരുസുുുുാരുുടുു
പുുിനംുപളകുുടുകുുാം.കുടുതൽുുവി
വരങുുളുുകുുായി ഫുളിപകുാരുുടുുുലീപു
ലോടു്ുലൊംസനുുരുുശികുുുക.

ചാത്്മംഗൈംഎന്്ഐടിയില്്റിഷര്്ട്്്വമന്്്ില്്കനട്്ം
തിരുവനനുുപുരം: ളൊവിഡുവിഡു
പപുതിസനുുികളുുകുുിെയിലംുചാതുു
മംഗലംഎനുുഐെിയിൽുുകയുാംപസ്
റിപകുുടുു്ളമനുു്ുവഴിയുളുുലോലിലഭയു
തയിൽുുളറലുകുഡുലനടുും.ശരാശരി
12 ലകുുംരുപ വാരുുഷിക ശമുുള
ലുതുളെ80ശതമാനംവിദയുാരുുഥിക
ളുുകുുുംളോഴിൽുുലഭിചുുു.ഉയരുുനുുവാ
രുുഷികശമുുളവാഗദുാനം50ലകുും
രുപയാണ.ു ഇതുുവണ 647 വിദയുാ
രുുഥികളുുകുുാണുലോലികിടുുിയത.ു
എനുുഐആരുുഎഫുറാകുുിങുുിൽുു

28-ാംസുുാനതുുുനിനു്ു23ലലകു്ുഎ
തുുിയതിനുപിനുുാളലയാണുലപുുസ്
ളമനുുുിലംു ലനടുും. ഒറാകുുിളുു, എൽുു
ആനുുഡുെി,കവുാൽുുളൊവിഡ,ുറിലയ

നുുസ് ഇനുുഡസപ്െുീസ,് ലോകുുിയ,
ആംലോകുസ,്സിസ്ളൊവിഡുതുെ
ങുുിയ148കമുുനികളാണുറിപകുുടു്ുളമ
നുുുിൽുുപളകുുടുതുുത.ുആദയുമായിഎ
തുുിയഅറുുലലഷയുനുുഎനുുകമുുനി
യാണുഉയരുുനുുശമുുളമായ50ലകുും
നൽുുകിലപുുസ്ളമനുു്ുനെതുുിയത.ുഇ
തുുവണ ആദയുമായിഐഎസആ്
രുുഒപപുതിനിധികളുുഎനുുഐെിസനുു
രുുശിചുു്ആറുവിദയുാരുുഥികളുുകുു്ലോ
ലിവാഗദുാനംനൽുുകി.
ൈിളെകുകംപയുുടുുരുുസയനുുസ്ആ

നുുഡുഎനുുജിനിയറിങുവിഭാഗമാണു
ലപുുസ്ളമനുുുിൽുുമുനുുിൽുു. 125വിദയുാ
രുുഥികളംു ശരാശരി 18 ലകുും വാ
രുുഷികശമുുളതുുിൽുുലോലിലനെിനു
റുശതമാനംമികവുകാടുുി.ഇലകുലപുൊ
ണികുസ് ആനുുഡു കമയുുണിലകുുഷ
നിൽുു90ശതമാനമാണുലപുുസ്ളമനു്ുു.
ശരാശരി വാരുുഷിക ശമുുളം 12 ല
കുും.ഇലകുപെുികുുൽുുആനുുഡുഇലകു
ലപുൊണികസുിൽുു79ഉംളമകുുാനികുു
ൽുുഎനുുജിനിയറിങുുിൽുു75ഉംശത
മാനമാണുലപുുസ്ളമനു്ുു.

വസഷ്ര്കയറ്്്മരി
ഇരട്്ിയായിവർധിപ്്ിക്്ണം
ളൊചുുി:വസപ്തുകയറുുുമതിഇരടുുിയായി
വരധിപുുികുുുനുുതിനുളുു നെപെികളുു
സവുീകരികുുണളമനു്ുലകപനുുുസുകു്ുമ,ളച
റുകിെ,ഇെതുുരംസംരംഭ(എംഎസഎ്ം
ഇ)  നിതിനുു ഗഡകുരി അപുുാരൽുു എ
കസുല്ോരുുടുു് പപുലൊഷനുുകൗണുുസിലി
ലോടു(എഇപിസി)ആവശയുളപുുടുുു.ഗു
ണനിലവാരംളമചുുളപുുടുതുുുനുുതിനംു
ആലോള വിപണിയിൽുു  മതുുരാധി
ഷഠ്ിതമായി തുെരുനുുതിനുമുളുു സാ
ലകുുതിക നവീകരണതുുിനംു ഗലവഷ
ണതുുിനംുഅലദുുഹംആഹവുാനം ളച
യതു.ു
ളവരുുചവുൽുുശിൽുുപശാലഉദഘുാെനം

ളചയതുു സംസാരികുുുകയായിരുനുുു
അലദുുഹം.എംഎസഎ്ംഇലമഖലയുളെ
പണലഭയുത,സമുുരുുദുുംനിയപനുുുികുുൽുു
എനുുിവയകുുുായിഅടുതുുിളെ പപുഖയുാ
പിചുുപാളകുുജിലുളെലകപനുുുസരുുകുുാരുു
പിനുുുണനൽുുകുനുുുണുു്. ഉതപുനുുങുു
ളുളെലാബുളെസുുുുിങുകയുാംപിളനുുുആവ

ശയുകതളയകുുുറിചുു്സുചിപുുിചുുഗഡകു
രിരുപകൽുുപുുനകുുായിഒരുലകപനുുുംലവ
ണളമനുു്ആവശയുളപുുടുകയംുളചയതു.ു
തുണിവയുവസായതുുിൽുുമുളലോ

ലുളുുവസത്ുകുുളുളെഉപലോഗംസം
ൈനുുിചുു് ഗലവഷണം നെലുതുണുുതി
ളനുുുആവശയുകതളയകുുുറിചുു്അലദുുഹം
ഊനുുിപുുറഞുുു. പഗുാമീണ,ലോപതു,പി
ലുനുകുുലമഖലകളിൽുുസുകുു്മ,ളചറു
കിെ,ഇെതുുരംസംരംഭങുുളുളെവലിയ

ളോഴിൽുു സാധയുത, പപുധാന പകുുാളി
തുുംഎനുുിവപരാമരുുശിചുുഗഡകുരിവ
സപ്തു-തുണിവയുവസായങുുലോടുഈ
ലമഖലകളിൽുുകുുസുുുുറുകളുുസുുാപികുുാ
നംുഅവരുളെലകുുമതുുിനംുളോഴില
വസരങുുളുുകുുുംവലിയസംഭാവനന
ൽുുകാനംുആവശയുളപുുടുുു.ശിൽുുപുുശാല
യിൽുു സുകുു്മ, ളചറുകിെ, ഇെതുുരം
സംരംഭവസപ്തുവയുവസായപപുതിനിധി
കളുുഓണുുബലനായിപളകുുടുതുുു.

വവബിനാറ്മായി
വികോദസഞ്്ാര
മഷന്്്ാൈയം
നയുുഡൽുുഹി:സവുാതപനുുുുയദിനാ
ചരണതുുിളനുുുഭാഗമായിലക
പനുുുവിലോദസഞുുാരമപനുുുാല
യംപപുലതുയകളവൈിനാരുു
സംഘെിപുുിചുുു.ലദലോഅ
പനുാലദശുളവൈിനാരുുപര
മുുരയുളെഭാഗമായാണു
"ളസലുുുലാരുുജയിൽുു: കതുുു
കളുു, ഓരമകുുുറി പുുുകളുു,
സമ്രണകളുു' എനുുളവൈി
നാരുുസംഘെി പുുി ചുുത .ു സവുാ 
തപുനുുുയ ദി നലുതുെനുൈ
നുുി ചുുുളുുരണുുാംളവൈി
നാറായിരുനുുുഇത.ുളസലുുു
ലാരുുജയിലിളലഓലോലൊ
ണുകളിലുളെയംുജയിലറക
ളിലുളെയുമുളുുഇനുുുയയുളെ
സവുാതപനുുുുയതുുിലലയുകുുുളുു
യാപതുകളുുളവൈിനാറിലുളെ
അവതരിപുുിചുുു.
ഇനുുുയസിറുുിവാകുസ്&

ഇനുുുയവിതുു്ലോകുുൽുുസ്
സിഇഒനിധിൈനുുസാൽുു,ഇ
നുുുയസിറുുിവാകുുസ്ആനഡു
ഇനുുുയവിതുു്ലോകുുൽുുസ്ഓ
പുുലറഷനുുസ്ളഹഡുലോ.
സൗമിലോയ,ുഇനുുുയസിറുുി
വാകുസ്സിറുുിഎകുസ്ലലുുറ
രുുസൗമിപതുളസനുുഗുപതുഎ
നുുിവരുുലനതുതവുംനൽുുകി.
വിലോദസഞുുാരമപനുുുാലയം
ഡയറകറുുുരുുരാലജഷ്കുമാരുു
സാഹുഎനുുിവരുുപപുസംഗി
ചുുു.
ളവൈിനാരുുപരമുുരവി

ലോദസഞുുാരമപനുുുാലയ
തുുിളനുുുയുെയുുബുചാനലി
ലംുമറുു്ലോഷയുൽുുമീഡിയ
പുുാറുു്ലോമുകളിലംുലഭയുമാ
ണ.ുജാലിയനുുവാലാൈാഗി
ളനകുുുറിചുുാണുളവൈിനാരുു
പരമുുരയുളെഅടുതുുപതി
പുു്. ജാലിയനുുവാലാൈാഗ:ു
സവുാതപനുുുുയസമരതുുിളലവഴി
തുുിരിവുഎനുുശീരുുഷതുുി
ലാണുളവൈിനാരുു.ഓഗസുു്ുു
14നുരാവിളല11നാണുളവ
ൈിനാരുു.

ഇടത്്രംസംരഭങ്്ളില്്അന്്ാരാഷട്്്
നികഷ്്പംവർധിപ്്ിക്്ണം:ഗഡക്രി
നയുുഡൽുുഹി: അെിസുുാനസൗകരയു,
സുകുു്മ-ളചറുകിെഇെതുുരംസംരം
ഭകതവു ലമഖലകളിൽുു  അനുുാരാപഷുുു
സംരംഭകരംു  സുുാപനങുുളംു നി
ലകുുപംവരധിപുുികുുണളമനുു്ലകപനുുു
മപനുുുിനിതിനുുഗഡകുരിആവശയുളപുു
ടുുു.ഇലുത-ുഓസല്പുെലിയനുുലചംൈരുു
ഓഫുളൊലമഴസു്ആനഡുവിമനുുഇ
ലനുുലോലവറുുരുുസംഘെിപുുിചുുപരിപാ
െിയിൽുു പളകുുടുകുുുകയായിരുനുുു മ
പനുുുി.
ഇനുുുയനുുസമുുദുവയുവസുുയുളെവ

ളരുുചുുയുളെരണു്ുഎഞുുിനുകളാണുഓ
ലടുുളൊബൈൽുു,സുകുു്മ-ളചറുകിെ
ഇെതുുരംസംരംഭതവുലമഖലകളുു.ലോ
ഡുസുരകുുാലമഖലയിൽുുഇനുുുയയംു
ഓസല്പുെലിയയംുഇതിലോെകംസഹ
കരിചുു്പപുവരുുതുുികുുുനുുുണുു്.ഈസ
ഹകരണംലോഡുകളുുകു്ുമികചുുരുപ
കൽുുപുുനയംുളോതുജനങുുളുുകു്ുഅ
വലോധഅവസരങുുളംുനൽുുകിയി
ടുുുണു്ു.ഇനുുുയനുുലോഡുലസഫറുുുിഅസ
സ്ളമനുു്ു ലപുപാപഗുാം പപുകാരം 21,000
കിലോമീറുുരുു ലോഡുകളുു വിലയിരു

തുുി.3000കിലോമീറുുരുുലോഡുസാലകുു
തികനവീകരണതുുിളനുുുഘടുുതുുിലാ
ണ.ുഈനവീകരണപദുുതികളുുലോ
ഡപകെങുുളിൽുു50ശതമാനംകുറവു
വരുതുുുളമനു്ുകണകുുാകുുളപുുടുനുുു.
2030ഓളെലോഡുഅപകെങുുളുുപു
ജയുതുുിളലതുുികുുുകയാണുലകുുുയളമ
നു്ുഗഡകുരിഅറിയിചുുു.
ലോഡപകെങുുളുുകുറയകുുുുനുു

തിനുമപനുുുാലയംമുനുുബകളയടുകുുു
നുുുളണുുനു്ുഗഡകുരിഅറിയിചുുു.ലോ
കൈാങുുും ഏഷയുനുു വികസനൈാ
ങുുും7000ലൊെിരുപവീതംപദുുതി

കുുായിനൽുുകി.സുകു്ുമ-ളചറുകിെഇ
െതുുരംസംരംഭകതവുലമഖലയാണുവ
രംുവരുുഷങുുളിൽുുഇനുുുയനുുസമുുദുവയു
വസുുളയനയികുുുക.സുകു്ുമ-ളചറു
കിെഇെതുുരംസംരംഭങുുളുുകു്ുഉെനുു
മുലധനവിപണിയിൽുുസുുാനമുണുുാ
കുളമനുുും അലദുുഹം പറഞുുു. ഓ
സല്പുെലിയനുുഉപപപുധാനമപനുുുിബമ
കുുൽുുമലുകുരുുമാകുുുംചെങുുിൽുുസം
സാരിചുുു.ലോഡുവികസനതുുിലംുവ
ളരുുചുുയിലംു പകുുാളിയാകാനുു  ഓ
സല്പുെലിയയുളെതാലപുരയുംഅലദുുഹം
പങുുുവചുുു.

സൗന്്രയ്വിപണി
ഓണ്്ലൈനില്്ശക്്മാവ്ന്്്
ളൊചുുി: ളൊവിഡു തുെകുു
തുുിലുണുുായവനുുഇെിവുപ
രിഹരികുുാനുു സൗനുുരയു വ
രുുധക ഉതപുനുുങുുളുുകുു് ഇ-
ലൊലമഴുസ്തുണയാകുനുുു.
ലകരളതുുിൽുുഈരീതിയിൽുു
സൗനുുരയുവസത്ുകുുളുളെവി
ൽപുുനകുടുകയാണ.ുഉപലോ
കുുാകുുളുളെമുനുു വാങുുലു
കളുലെയംു ലസരുുചുുുകളുലെ
യംു അെിസുുാനതുുിൽുു ഉ
തപുനുുങുുളുു ശുപാരുുശ ളച
യുുുനുുതംു പപുാലദശിക ഭാഷ
കളിൽുു വിവരങുുളുു നൽുുകു
നുുതംുഅെകുുമുളുുരീതിക
ളാണുഇതിനായിപപുലോജന
ളപുുടുതുുുനുുത.ു ഇതുുരതുുി
ലുളുു സവിലശഷതകളുു ത
ങുുളുളെവിൽപുുന.
ളൊചുുിയംുതിരുവനനുു

പുരം,ലൊടുുയംലോലുളുുന
ഗരങുുളിൽുുവിൽപുുനയംുഉയ
രുകയാണ.ു വിൽപുുനയിൽുു
70ശതമാനലതുുളംളമളപുൊ
ഇതര നഗരങുുളിൽുു നിനുുാ
ണു ലോകഡുൗണിളനുുു തുെ
കുുതുുിളലഇെിവിനുലശഷം
സൗനുുരയുവരുുധകവസത്ുകുു

ളുളെ വിൽപുുന ഉയരുുനുുിടുുു
ണുു്. ഇതിനിളെ ഡിജിറുുൽുു
ലോപിങിനുകുടുതൽുുസൗ
കരയുംഏരുുളപുുടുതുുിയതാണു
ഗുണമായളതനു്ുഎലുുാകമുു
നികളംുസമുുതികുുുനുുു.
ആയുരുുലവദ,ളഹരുുൈൽുു

ഉതപുനുുങുുളുു കുടുതലായി
ഉപലോഗികുുാനുു തുെങുുിയ
തംുഈരംഗളതുുവിപണി
വികസികുുാനുുസഹായകമാ
യിടുുുണുു്.ഉപലോഗികുുാനുുമ
െിചുുുനിനുുവരംുവിപണിയി
ലലളകുുതുുാനുുഇതുവഴിതു
റനുുു. കറുുാരുുവാഴ, ലവപ,ു പ
പുുായ, പഗുീനുു െീ തുെങുുിയവ
അധിഷഠ്ിതമായ ഉതപുനുു
ങുുളുളെവിൽുുപുുനവരുുധിചുുു
വരുനുുുണുു്. ഇതുുരതുുിലു
ളുുചരുുമസംരകുുണ,പരിച
രണ ഉതപുനുുങുുളുളെ വിപ

ണിയുളെ 65 ശതമാനവംു
ലകരളംഉളുുളപുുളെയുളുുളമ
ളപുൊ ഇതര നഗരങുുളാളണ
നുുാണ.ു

ഓണുുബലനുുവിൽപുുന
ഇനിയംുശകുുമാകുനുുലോ
ളെസൗനുുരയുവരുുധകഉതപു

നുുങുുളുളെവിൽപുുനയംുഉ
യരുളമനുുാണു പപുതീകുു.
ലോകഡുൗണിളനുുു തുെകുു
തുുിലുണുുായിരുനുു ചില ഗ
താഗതപപുശുനങുുളുുഅെകുു
മുളുുതെസങുുളുുമറികെനുുു
മുലനുുറാനുു നിലവിൽുു സാ
ധയുമായിടുുുണുു്.ലമകുുപ,ുസൗ
നുുരയുവരുുധകഉതപുനുുങുുളു
ളെവിൽപുുനഏപപുിൽുു,ളമയു
മാസങുുളുുകുുു ലശഷം ലൊ
വിഡിനുമുനുുപുളുുസുുിതി
യിലലകുു്എതുുാനംുസാധി
ചുുിടുുുണുു്.

ഓ ഹ രി 
വി പ ണി യി ല്് 
ന ഷ്്ം 
മംുബൈ: ലോഹം, ഫാ
രുുമ,എഫഎുംസിജിഓഹ
രികളിലുണുുായ വിൽപുു
നസമുുരുുദംഓഹരിസു
ചികകളള നഷുുതുുിലാ
കുുി.
ളസനുുളസകസു്37.38
ലോയിനുു്ു താഴനുുു്
38,369.63ലംു നിഫറുുുി
14.10ലോയിനു്ുുനഷുുതുുി
ൽുു11308.40ലുമാണുവയുാ
പാരം അവസാനിപുുിചുു
ത.ു ൈിഎസഇ്യിളല
1487കമുുനികളുളെഓ
ഹരികളുു ലനടുുതുുിലംു
1207 ഓഹരികളുു നഷുു
തുുിലുമായിരുനുുു.

 ്കൊച്്ി യം് തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം, ജൊ ട്് യം 
ജോ ല ്ള്് ന ഗ ര ങ്് ളി ല്് വി ല പ്് ന യം് 
ഉ യ ര ്ക യാ ണ.് 

2030 ഓ കട ജോ ഡ ്
അ പ ക ട ങ്് ള്് 
പ ്ജയ് ത്്ി കല ത്്ി ക്്് 
ക യാ ണ ്ല ക്്്യ കമ ന്്് 
ഗ ഡക് രി

കാ ക്് നാ ട,് കൊ ച്്ി എ ന്്ി വി ട ങ്് ളി ല്് കെ പറ്്്ം ബ റി ല്്
െം ര ഭം ത്്ി ന ്ത ്ട ക്് മി ടാ നാ ണ ്പ ദ്് തി.

"വ ണ്് ര്് കി ച്് ന്്' എ ന്് ജപ രി ലാ രം ഭി ച്് പ ്തി യ െം രം ഭം
2020 ജ ്ണ്് 17ന ് കബം ഗ ള ്ര ്വി കല കകം ജഗ രി 

ൊ റ്് ലല റ്്് ടൗ ണി ല്് ആ ണ ്പപ് വ ര്്ത്് ന മാ രം ഭി ച്് ത.് 

ഉ യ ര്്ന്് വാ ര്്ഷി ക 
ശ മ്് ള വാ ഗദ്ാ നം 50 ല ക്്ം 
ര ്പ യാ ണ.് ഇ ത്് വ ണ 647 

വി ദയ്ാ ര്്ഥി ക ള്്ക്്ാ ണ ്
ജോ ലി കി ട്്ി യ ത.് 
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ഡിവവഎഫഐ്
ധർണ

കെര്മ്്ാവ്ർ: അശമന്്്ർ്്
പ്ഗാമെഞ്്ായത്്്പ്െസിഡ്്്്
രാജി വയ്ക്്ണകമന്്്ആവ
ശ്യക്പ്ട്്് ഡിബവഎഫ്ഐ
അശമന്്്ർ്് നമഖല കമ്്ിറ്്ി
പ്െതിനഷധ ധർ്്ണ സംഘടി
പ്്ിച്്്. പ്െസിഡ്്്ികനതികര
െഞ്്ായത്്ികലഅസിസ്്് ്്്്്
കസപ്കട്്റിനൽ്്കിയെരാതി
യില്ംെഞ്്ായത്്ിൽ്്നടന്്
അഴിമതിയില്ം പ്െസിഡ്്്്
എൻ്്.എം. സലിം രാജികവ
യ്ക്്ണകമന്്ാണ്ആവശ്യം.
ജില്്ാ പ്െസിഡ്്്് നോ. പ്െി
ൻ്്സിക്ര്യാന്ക്സ്ഉദ്ഘാട
നംകേയ്ത്.നമഖലപ്െസിഡ
്്്്സി.എസ്.ഷമീർ്്അധ്യക്്
നായി. മാർക്്റ്്്

ത്റക്്ണം
മരട്: കനട്്്രികലരാജ്യാന്്ര
െച്്ക്്റി മാർക്്റ്്് ത്റന്്്
കൊട്ക്്ണകമന്്്ഐഎൻ
ടിയ്സിത്പ്്്ണിത്്്ററീജി
യണൽഭാരവാഹികളായെി.
സി.സ്നിൽക്മാർ, സാംസ
ൺഅറക്്ൽ,എ.എം.ഷ്ക്്്
ർ എന്്ിവർ ആവശ്യക്പ്ട്്്.
കൊവിഡ് മാനദണ്് പ്െകാ
രംമാപ്തനമമാർക്്റ്്്ത്റന്്്
പ്െവർത്്ിക്്്കയ്ള്്്.

പര്തികോധ
മര്ന്്്

മരട്:കൊപ്്ാണ്്ിനശരിനോഡ്
കറസിഡൻസ്അനോസിനയ
ഷക്്് ആഭിമ്ഖ്യത്്ിൽ എ
ല്്ാ ക്ട്ംൈാംഗങ്്ൾക്്്ം
നോമിനോ പ്െതിനോധ മര്
ന്്്വിതരണംകേയ്ത്.കൗ
ൺസിലർൈിന്്്പ്െശാന്്്ഉ
ദ്ഘാടനം കേയ്ത്.അനോ
സിനയഷൻപെ്സിഡ്്്്െി.ജി.
നോമസ്,കസപ്കട്്റിആർ.അ
നിൽ,പ്ടഷറർെി.കജ.അഗസ്്്്ി
ൻ ,കക ഡി.നോസഫ് ,അനീ
ഷ്നായർനനത്ത്യംനൽകി

കൊവിഡ്
ധനസഹായവിതരണം

ഏല്ർ:ഐആർഇ കമ്്നി
യികലവിരമിച്്കോഴിലാളിക
ള്കട സംഘടന അംഗങ്്ൾ
ക്്്കൊവിഡ്ആശ്ോസധന
സഹായം വിതരണം കേ
യത്.്ഐആർഇകമ്്നിഹാ
ളിൽനടന്്ധനസഹായവി
തരണം സഹകരണ ൈാങ്്്
പ്െസിഡ്്്്ഇ.കക.നസത് ഉ
ദ്ഘാടനംകേയ്ത്.സംഘടന
പ്െസിഡ്്്്മണികണ്ഠൻഅ
ധ്യക്്തവഹിച്്്.ഭാരവാഹി
കളായശാന്്ക്മാരി,കക.െി.
അബ്്്ൽ ഖാദർ,  െി.എൽ.
നോസഫ്എന്്ിവർസംസാ
രിച്്്.

നാരായണമാരാർ
സമ്ൃതിദിനാചരണം

കൊച്്ി: െഞ്്വാദ്യ തിമിലാ
ോര്യൻനോറ്്ാനിക്്രനാരാ
യണമാരാര്കട ഇര്െതാം
സ്മ്തിദിനാേരണവ്ംമിക
ച്്വാദയ്കലാകാരന്നൽകിവ
ര്ന്്"വാദ്യകലാരത്ന-സ്വ
ർണ്്മ്പദ്'പ്രസ്കാരസമർപ്്
ണവ്ംനടത്്ി.നോറ്്ാനിക്്
രനാരായണമാരാർസ്മാരക
പ്ടസ്്് ്ിക്്് ആഭിമ്ഖ്യത്്ിൽ
സംഘടിപ്്ിച്്േടങ്്ിൽനാരാ
യണമാരാര്കടഭാര്യഅംൈി
കനാരായണമാരാർഅന്ദ്ഹ
ത്്ിക്്്ഛായാ േിപ്തത്്ിന്
മ്ന്്ിൽഭപദ്ദീെംകതളിച്്.്പ്
രസ്കാര നജതാവ്തിര്മറയ്
ർ ഗിരിജൻ നാരായണമാരാ
കര കക.കൊച്്നിയൻ കോ
ന്്ാടയണിച്്്.െഞ്്വാദ്യതി
മിലവാദനകമലദളം നോറ്്ാ
നിക്്രനദ്്പ്്മാരാർപ്രസ്
കാര സമർപ്്ണം നിർവഹി
ച്്.്കാലടിരാംക്മാർസംസാ
രിച്്്.

പഗ്ന്്ശാല
അന്കോചിച്്്

കളമനശരി: ഇടപ്്ള്്ി നോൾ
എകകജി പ്ഗന്്ശാല ദീർഘ
കാലം കസപ്കട്്റിയായിര്ന്്
കക.കജ.നോർജ്പ്ൈാൻസിസി
ക്്് നിര്യാണത്്ിൽ അന്
നോേിച്്്.
26വർഷംപ്ഗന്്ശാലകസ

പ്കട്്റിയായിര്ന്് നോർജ്
പൈ്ാൻസിസ്നകരളകോലീസ്
അനോസിനയഷൻ സ്്ാെ
കജനറൽകസപ്കട്്റിയ്ംനക
രള കോലീസ് കെൻഷനന
ഴ്സ്അനോസിനയഷൻകസ
പ്കട്്റിയ്മായിര്ന്്്. ഓൺ
ബലനായിനടന്്അന്നോ
േനസന്മ്ളനംെി.രാജീവ്ഉ
ദ്ഘാടനംകേയ്ത്.പ്ഗന്്ശാ
ല പ്െസിഡ്്്് ക്പോൈ.എം.
നോമസ്മാത്യ്അധ്യക്്നാ
യി.

ഏറ്പ്റംകൊളനി
നവീകരണം

നൊതമംഗലം:നൊതമംഗലം
മണ്്ലത്്ിൽഒര്നൊടിര്
െ മ്ടക്്ി നവീകരിച്് കീരം
ൊറ െഞ്്ായത്്ികല ഏറ്
പ്റംഎസ്സിനൊളനിയ്കട
ഉദ്ഘാടനംമപ്ന്്ിഎ.കക.ൈാ
ലൻവീഡിനോനൊൺൈറൻ
സ് വഴി നിർവഹിച്്്.ആ്്്
ണിനോൺഎംഎൽഎ അ
ധ്യക്്തവഹിച്്്.
51െട്്ികജാതിക്ട്ംൈങ്്

ളാണ്ഏറ്പ്റംനൊളനിയി
ൽതാമസിക്്്ന്്ത.്ഗതാഗത
സൗകര്യം,ക്ടികവള്്വിതര
ണം,ശ്േിത്േസൗകര്യങ്്ൾ
ഉൾക്പ്കടയ്ള്്അടിസ്്ാന
സൗകര്യങ്്ള്കട വികസനം
നൊളനിയിൽനടപ്്ിലാക്്ി.

എസ്മരുകാസ്പെമരുടാളുു
പുറതുുിറകുുി
കൊച്്ി:മാര്തിസ്സ്ക്്ിയ്കടജനപ്െിയനോഡലായഎസ്
ന്പകാസിക്്്കെന്പടാൾ്്നോഡൽ്്ൊലാരിവട്്ംനോപ്്്ലർ്്കന
ക്സനോറ്മിൽ്്ടി.കജ.വിനോദ്എംഎൽ്്എപ്റത്്ിറക്്ി.
നോപ്്്ലർ്് കനക്സനകരളകഹഡ്സാബ്രാമൻ, പ്ൈാഞ്്്
കഹഡ്സന്ത്ഷ്നോർ്്ജ്എന്്ിവര്ംെക്ങ്ട്ത്്്.

ബവപ്്ിൻ്്:കാറ്്ികോപ്്ംകാല
വർ്്ഷംതിമിർ്്ക്്്ന്പ്ൾ,െള
ളിപ്്്റത്്് ഏത് നിമിഷവ്ം
എന്്്ം സംഭവിന്ച്ക്്ാവ്ന്്
ക്രക്്്ള്്ിലിര്ന്്്വ്ദ്്ദമ്്
തികളായപ്്ാനശരിഭാസിയ്ം
ഭാര്യയ്ം ദീർ്്ഘ നിശ്ോസം
കൊള്്്ന്്്. അരന്റ്്ാന്ട്
ളം െഴക്്മ്ള്്, നിലംകോ
ത്്ാറായവീടിക്്്കാണാമറ
യക്ത് ദ്രന്്മ്ഖത്്ിര്ന്്്
70കാരന്ം65കാരിഭാര്യഉള
ള്ര്കി പ്ൊർ്്ഥിക്്്കയാണ്.
ഇക്്്റികയങ്്ില്ംതങ്്കളെ
രിഗണിക്്ണനമകയന്്്.െള്്ി
പ്്്റംആറാംവാർ്്ഡിൽ,പ്ഴ
വാരത്്്,മാരായന്ത്ട്കല്
ങ്്ിന്സമീെമാണ് 45വർ്്ഷം
െിന്്ിട്്ഇവര്കടവീടിക്്്അ
വസ്് നോേനീയമാണ്. മ്
ൻ്്ഭാഗംകട്്ിളയ്കടമ്കളികല
കോളിഞ്്ഭിത്്ികയആണി
അടിച്്െട്്ികയാണ്താങ്്ിനി
ർ്്ത്്ിയിട്്്ളളത.്നോർ്്ച്്കേറ്
ക്്ാനായിവലിച്്്കകട്്ിയഷീ
റ്്്കൾ്് കാറ്്ിൽ്് െലയിടത്്്ം
കീറിയതിനാൽ്്മഴകവള്്ംപ്
രക്്്ള്്ിൽ്്നിറയ്കയാണ.്ഭി
ത്്ി മഴകവള്്ം ഒലിച്്ിറങ്്ി
ക്തിർ്്ന്്അവസ്്യില്ം.ൊ
േകംപ്റന്ത്ക്്്ംമാറ്്ി.

അതിനികടനിലംകോത്്ാ
റായവീടിക്്്പ്നഃനിർ്്മാണ
ത്്ിനായി ദീർ്്ഘകാലമായി
കനന്ട്ട്്നോട്കയാണ്. ഭവന
നിർ്്മാണ െദ്്തികൾ്് നതടി
വിക്ല്ജ്, െഞ്്ായത്്്, താല്
ക്്്,കലക്റ്്നററ്്്ത്ടങ്്ിപ്ഗാമ
സഭകളില്ം അനെക്്ിച്്ിര്
ന്്്.കയറിഇറങ്്ാത്്കാര്യാ

ലയങ്്ളില്്.കലക്റ്്കറതക്ന്
നാല്തവണസമീെിച്്തായ്ം
നരഖകൾ്് സാക്്്യക്പ്ട്ത്്ി
ഈവനോധികൻ്്െറയ്ന്്്.
പ്െളയത്്ിന്ം,ഇടിമിന്്ൽ്്എ
ന്്ീരണ്്്ദ്രന്്ങ്്ൾ്്ക്്്ംജീ
ർ്്ണിച്് ഭവനം നവദിയായിട്്്
ണ്്്.നാല്വർ്്ഷംമ്മ്്്സന്്്യ
ക്്ായിര്ന്്്ഇടിമിന്്ൽ്്ഏറ്്

ത്.വയറിങ്്്ംഉൾ്്ക്പ്കടവീട്്്
െകരണങ്്ൾ്്അന്്് പ്ർ്്ണ
മായ്ംകത്്ിനശിച്്്.
ആസമയംതനിച്്ായിര്ന്്

നൈൈിഅത്്്തകരമായാണ്
അെകടംക്ടാകതരക്്ക്പ്ട്്
ത.്െിന്്ീട്കയറിയിറങ്്ിയപെ്
ളയവ്ംഈവീടിന്ഏകറദ്രി
തനമയിര്ന്്്. ജലയാന നി

ർ്്മാണനമഖലയികലമരപ്്ണി
ക്്ാരനായിര്ന്്ഭാസിപെ്ളയ
നശഷംെണിനഷ്്മായനോകട
ക്റച്്്കാലം നോട്്റി വിൽ്്പ്്
നനടത്്ികയങ്്ില്ംകാലികല
നവദന കച്്വടം നഷ്്ത്്ിലാ
ക്്ി.
മ്ന്്് കെൺ്്മക്്ളിൽ്് ഒരാ

ള്കടപ്നർ്്വിവാഹവ്ംഅട
ക്്ംനാല്േടങ്്്കൾ്്നിറനവ
റ്്ിയനോകടസാമ്്ത്്ികെരാ
ധനീതയില്മായി.നോഗെീഢ
കൾ്് അവഗണിച്്്,  സമീെ
ക്ത്െീലിങ്കഷഡിൽ്്നിന്്്
ള്് നൈൈിയ്കട വര്മാനമാ
ണ്ഇവര്കടഇനപ്്ഴകത്്ഉെ
ജീവനം.
ഇതിനികടഒര്മകള്ംമക്്

ള്ംഇവർ്്ക്ക്പ്്വ്മാണ്.അ
തിനികടഅർ്്ഹതക്റഞ്്െ
ലര്ംഗ്ണനോക്്്െട്്ികയി
ൽ്്ഇടംെിടിച്്്ആന്ക്ല്യംെ
റ്്്ന്പ്ഴ്ംെരിഭവമില്്ാകതെ
ദ്്തിക്്്െിന്്ാകലതക്ന്അ
ലയ്കയാണ്ഭാസി.മനസ്ശ്
ഭപ്െതീക്്െട്്ികയിൽ്്തക്ന്
ഉറപ്്ിക്്്കയാണ്ഈഎഴ്െ
ത്കാരൻ്്.എന്്ിര്ന്്ാല്ംമാ
നം ഇര്ള്ന്പ്ൾ്്  അറിയാ
കതെിടയ്കയാണ്ഈവ്ദ്്
മാനസവ്ം.

ത ക ർ്്ച്് യി ലാ യ വീ ടി ന ്സ മീ െം ഭാ സി യം് ഭാ രയ് ശരരിയം്

ഭവനെദുുതി:നിലംപൊതുുാറായപുരയിപല
വുദുുദമുുതിോരുപടകാതുുിരിപു്ുനീളുനുുു

മാ ര ്തി സ ്സ ്ക്്ി യ ്നട എ സ ്ശഫ്കാ സ ്1.5 ലി റ്് ർ്് നെ ശഫ്ടാ ൾ്്
ശോ ഡ ൽ്് ശൊ പ്്് ല ർ്് നെ ക് സ ൊ ലാ രി വ ട്്ം ശോ റ ്മി ൽ്് ടി. നെ. 
വി ശോ ദ ്എം എ ൽ്്എ പ ്റ ത്്ി റ ക്്് ന്്്. ശൊ പ്്് ല ർ്് നെ ക് സ
ശക ര ള നഹ ഡ ്സാ ബ ്രാ മ ൻ, ഫര്ാ ഞ്്് നഹ ഡ ്സ ശത് ്ഷ ്ശോ 
ർ്്ജ ്എ ന്്ി വ ർ്് സ മീ െം.

127 വൈ റ സ ്ബാ ധി ത ർ
116 സ മ്് ർ ക്്ം 
കൊച്്ി:ജില്്യിൽഇന്്കല121
നെർക്്്കൊവിഡ്സ്്ിരീകരി
ച്്.്ഇതിൽ116നെർക്്്ംസമ്്
ർക്്ത്്ില്കടയാണ് നോഗം
െടർന്്ത്.ജില്്യികലആശ്െ
പ്തികളിൽ കൊവിഡ് നോഗം
സ്്ിരീകരിച്്്േികിത്്യിൽക
ഴിയ്ന്്വര്കട എണ്്ം 1355
ആണ്.51നെർനോഗമ്ക്്ി
നനടി.എറണാക്ളംജില്്ക്്ാ
രായ38നെര്ംമറ്്്സംസ്്ാന
ങ്്ളിൽനിന്്്ള്്9നെര്ംമറ്്്
ജില്്കളിൽനിന്്്ള്്3നെര്ം
ഇതിൽഉൾക്പ്ട്ന്്്.867നെ
കരക്ടിജില്്യിൽപ്ത്തായി
വീട്കളിൽനിരീക്്ണത്്ിലാ
ക്്ി. നിരീക്്ണ കാലയളവ്
അവസാനിച്്350നെകരനിരീ
ക്്ണെട്്ികയിൽനിന്്്ംഒഴി
വാക്്്കയ്ം കേയ്ത്  നിരീ
ക്്ണത്്ിൽഉള്്വര്കടആ
കകഎണ്്ം12182ആണ്.ഇ
തിൽ  10287 നെർ വീട്കളി
ല്ം,166നെർകൊവിഡ്കകയ
ർകസ്്്റ്കളില്ം1729നെർ
െണം കൊട്ത്്്െനോഗി
ക്്ാവ്ന്്സ്്ാെനങ്്ളില്മാ
ണ്.69നെകരപ്ത്തായിആ
ശ്െപ്തിയിൽ/എഫ്എൽ റ്്ി 
സിപെ്നവശിപ്്ിച്്.്വിവിധആ
ശ്പ്െതികളിൽ/എഫ്എൽറ്്ി
സികളിൽനിന്്്82നെകരഡി
സ്ോർജ് കേയ്ത്.ജില്്യിൽ
നിന്്്ംകൊവിഡ്19െരിനോ
ധനയ്കട ഭാഗമായി 1516
സാംെിള്കൾക്ടി െരിനോ
ധയ്ക്്് അയച്്ിട്്്ണ്്്. ഇന്്്
1381 െരിനോധന ൈലങ്്ളാ
ണ്ലഭിച്്ത്.ഇനി1677ൈലങ്്
ളാണ്ലഭിക്്ാന്ള്്ത്.
വിദേശം / ഇതര സംസ്്ാന
ത്്്നിനന്്ത്്ിയവർ-5
1.തമിഴ് നാട് സ്േനദശി (54 )
2.തമിഴ് നാട് സ്േനദശി (53 )
3.ൈാംഗ്ള്ര്വിൽനിക്ന്ത്്ി
യകനല്്ിക്്്ഴിസ്േനദശി(41)
4.സൗത്്്ആപ്ൈിക്്യിൽനി
ക്ന്ത്്ിയ എളമക്്ര സ്േനദ
ശി(31)5. ദ്ൈായിൽ നിക്ന്
ത്്ിയനതവരസ്േനദശി(23)

സമ്്ർക്്ംവഴി
കോഗംസ്്ിരീകരിച്്വർ
6. മ്ടിക്്ൽ കെര്മ്്ാവ്ർ
(44) 7.ആമ്്ല്്്ർ  സ്േനദശി
നി(48)8.ആയവനസ്േനദശി
നി(17)9.ആയവന സ്േനദശി

നി(36)10.ആയവനസ്േനദശി
നി(57) 11.ആലപ്്്ഴസ്േനദശി
(26)12.ഇടക്ക്ച്്ി സ്േനദശി
നി (10)13.ഇടക്ക്ച്്ിസ്േനദ
ശി(15)14.ഇടക്ക്ച്്ിസ്േനദ
ശി(43)15.എടത്്ലസ്േനദശി
നി(46)16.എടത്്ലസ്േനദശി
നി(54)17.എടത്്ലസ്േനദശി
(42) 18.കടവപ്ന്്  സ്േനദശി
നി(48)19.കട്ങ്്ല്്്ർസ്േനദ
ശി 20.കട്ങ്്ല്്്ർ  സ്േനദ
ശി(17)21.കട്ങ്്ല്്്ർ സ്േനദ
ശിനി(19)22.കട്ങ്്ല്്്ർസ്േ
നദശിനി(43)23.കല്്്ർകാട്സേ്
നദശി(45)24.കിഴക്്മ്്ലംസേ്
നദശി(39) 25.ക്ട്്മ്്്ഴസ്േനദ
ശി(49)26.ക്ന്്ത്്്നാട്സ്േ
നദശി (73) 27.ക്ന്്ത്്്നാട്
സ്േനദശിനി(70)28. ക്മ്്ളം
സ്േനദശിനി(1)29.ക്മ്്ളംസ്േ
നദശിനി(24)30.ക്മ്്ളങ്്ിസ്േ
നദശി(2)31.ക്മ്്ളങ്്ിസ്േനദ
ശിനി(41)32.ക്മ്്ളങ്്ിസേ്നദ
ശിനി(8)33.ക്ഴിപ്്ിള്്ിസ്േനദ
ശി(27)34.ക്ഴിപ്്ിള്്ിസ്േനദ
ശി(30)35.നൊട്്പ്്ടിസ്േനദശി
നി(64)36.നൊതമംഗലംസേ്നദ
ശി(49)37.നൊതമംഗലംസേ്നദ
ശി(64)38.കവണ്്ലസ്േനദശി
(10)39.കവണ്്ലസ്േനദശി(2)
40.കവണ്്ലസ്േനദശി(40)41.
കവണ്്ലസ്േനദശി(5)42.കവ
ണ്്ലസ്േനദശി(59)43.കവണ്്
ലസ്േനദശിനി(28)44.കവണ്്
ലസ്േനദശിനി(37)45.കവണ്്
ലസ്േനദശിനി(5) 46.കവണ്്ല
സ്േനദശിനി(80)47. കവണ്്ല
സേ്നദശിനി(70)48.ച്ർണിക്്
രസ്േനദശിനി (39) 49.കേല്്ാ
നംസേ്നദശി(40)50.കേല്്ാനം
സേ്നദശി(70)51.കേല്്ാനംസേ്
നദശി(47)52.കേല്്ാനംസ്േനദ
ശിനി(68)53.കേല്്ാനംസ്േനദ
ശിനി(68)54.കേല്്ാനംസ്േനദ
ശിനി(15)55.തിര്വാണിയ്ർ
സ്േനദശിനി(27)
56.തിര്വാണിയ്ർ സ്േനദ

ശി(2)57.ത്ക്്ാക്്രസ്േനദശി
(27) 58.ത്ക്്ാക്്ര സ്േനദശി
(50) 59.ത്ക്്ാക്്ര സ്േനദശി
(9) 60.ത്ക്്ാക്്ര സ്േനദ
ശി(20) 61.ത്ക്്ാക്്ര സ്േനദ
ശിനി(18)62.ത്ക്്ാക്്രസ്േ
നദശിനി(32) 63. ത്ക്്ാക്്ര
സ്േനദശിനി(45)64.ത്ക്്ാക്്
ര സ്േനദശിനി(5)65.ത്പ്്്ണി
ത്്്റസ്േനദശിനി(48)66.നോ
പ്്്ംെടിസ്േനദശി(48)67.നോ
പ്്്ംെടിസ്േനദശി (31)68.നോ

പ്്്ംെടി സ്േനദശിനി (19)
69.നായരമ്്ലം  സ്േനദശി
നി(58) 70.നാവികനസന ഉ
ന്ദോഗസ്്ൻ (19) 71.നാവിക
നസന ഉന്ദോഗസ്്ൻ (20)
72.നാവികനസനഉന്ദോഗസ്്
ൻ (20) 73.നാവികനസന ഉ
ന്ദോഗസ്്ൻ(20)74. നാവിക
നസന ഉന്ദോഗസ്്ൻ (26)
75.നാവികനസനഉന്ദോഗസ്്
ൻ (29)76.കനല്്ിക്്്ഴിസ്േനദ
ശി(12)77.കനല്്ിക്്്ഴിസ്േനദ
ശിനി(38)78.കനല്്ിക്്്ഴിസ്േ
നദശിനി(68)79. െട്്ിമറ്്ം
സ്േനദശി(12)80.െള്്്ര്ത്്ി
സ്േനദശി(48)81.െള്്്ര്ത്്ി
സ്േനദശി(14)82.െള്്്ര്ത്്ി
സ്േനദശി(30)83.െള്്്ര്ത്്ി
സേ്നദശി(35)84.കെര്മ്്ാവ്ർ
സ്േനദശിനി(40) 85.നോർട്്്
കൊച്്ിസ്േനദശി(14)86.നോ
ർട്്് കൊച്്ി സ്േനദശി (25)
87.നോർട്്് കൊച്്ി സ്േനദശി
(25)88. നോർട്്്കൊച്്ിസ്േ
നദശി(27)89.നോർട്്്കൊച്്ി
സ്േനദശി(34)90. നോർട്്്
കൊച്്ിസ്േനദശി(4)91.നോർ
ട്്് കൊച്്ി സ്േനദശി (40)
92.നോർട്്് കൊച്്ി സ്േനദശി
(6)93.നോർട്്്കൊച്്ിസ്േനദശി
നി(17)94.നോർട്്്കൊച്്ിസ്േ
നദശിനി(26)95. നോർട്്്
കൊച്്ിസ്േനദശിനി(3)96.നോ
ർട്്്കൊച്്ിസ്േനദശിനി(60)97.
മട്്ാന്ഞ്രിസ്േനദശി (13)98.മ
ട്്ാന്ഞ്രിസ്േനദശി(17)99.മട്്ാ
ന്ഞ്രിസ്േനദശിനി(15)100.മ
രട്സ്േനദശി(59)101.മരട്സ്േ
നദശിനി(23)102.മഴ്വന്്്ർ
സ്േനദശി(30) 103.മഴ്വന്്്ർ
സ്േനദശിനി(55)104.മഴ്വ
ന്്്ർസ്േനദശിനി(94)105.മാ
റാടിസ്േനദശി(14)106.മാറാടി
സേ്നദശിനി(36)107.മ്ളവ്കാ
ട്സ്േനദശി(48)108. വടന്ക്
ക്്രസ്േനദശിനി(54)109.
വട്തല  സ്േനദശിനി (48)
110.വാളകംസ്േനദശി(41)111.
വാളകംസ്േനദശി(66)112.വാ
ളകംസ്േനദശിനി(60)113.വാഴ
ക്്്ളം  സ്േനദശി (8)114.കവ
ന്ങ്ലസ്േനദശി(47)115.ബവ
റ്്ിലസ്േനദശി(53)116.വടന്ക്
ക്്രസേ്നദശി(19)117.കേങ്്മ
നാട് സ്േനദശി(51) 118. മരട്
സ്േനദശിനി(26)119.കടമക്്്
ടിസ്േനദശി(60)120.കളമന്ശ്
രിസ്േനദശിനി(76)121.നൊട്്
പ്്ടിസ്േനദശി(26)

മ്വാറ്്്പ്ഴ:ആനോലിെഞ്്ാ
യത്്ിൽ നവീകരണം പ്ർ
ത്്ിയാക്്ിയആനിക്്ാട്േി
റയ്കടഉദ്ഘാടനം മപ്ന്്ിവി.
എസ.്സസ്നിൽക്മാർവീഡി
നോ നൊൺൈറൻസില്കട
നിർവഹിച്്്. എൽനോഎപ്ൈ
ഹാംഎംഎൽഎഅധ്യക്്ത
വഹിച്്്.െഞ്്ായത്്്പ്െസിഡ
്്്് നോർഡി.എൻ.വർഗീസ്
സ്ോഗതംെറഞ്്്.നകരളലാ
ൻഡ് ഡവലപ്കമ്്്് നൊർപ്്
നറഷൻകേയർമാൻെി.വി.സ
ത്യനനശൻ,ജില്്ാെഞ്്ായത്്്
പ്െസിഡ്്്് നോളി ക്ര്യാ
ന്ക്സ്ത്ടങ്്ിയവർെക്ങ്ട്
ത്്്.ആനിക്്ാട്േിറയ്കടന
വീകരണത്്ിനായി2.28നൊ
ടിര്െയാണ്കേലവഴിച്്ത്.ന
ൈാർ്്ഡ്നൽ്്കിയൈണ്്ാണി
ത്.ഏക്്നോളംവര്ന്്ആനി
ക്്ാട്േിറയ്കടആദ്യഘട്്ംന
വീകരണ നോലികളാണ് ഇ
ന്പ്ൾ്് പ്ർ്്ത്്ീയായിയിരി
ക്്്ന്്ത്.നകരളലാൻ്്ഡ്കഡ
വലപ്കമ്്്് നൊർ്്പ്്നറഷനാ

ണ്നവീകരണനോലികൾ്്നട
പ്്ാക്്ിയത്.േിറയിനലയ്ക്്്ഇ
റങ്്്ന്്തിനായികിഴക്്്ഭാഗ
ത്്്വീതിനയറിയറാമ്്്നിർ്്മി
ച്്ിട്്്ണ്്്. നാല് വശങ്്ളില്ം
േിറയിലിറങ്്്ന്്തിനായിനട
ക്്ല്്്കള്ം സജ്്ീകരിച്്ിട്്്

ണ്്്.നിറഞ്്്കിടന്്ആപ്ൈി
ക്്ൻ്്ൊയല്ംകേളിയ്ംനൊ
രിനീക്്ിയനശഷംേിറയ്കട
മ്ന്്്വശങ്്ള്ംകരിങ്്ല്്്കൊ
ണ്്്ൊർ്്ശ്േഭിത്്ികകട്്ിൈല
ക്പ്ട്ത്്ി. സംസ്്ാന ൊത
നോട് നേർ്്ന്്്ള്് ഭാഗത്്്

നൊൺ്്പ്കീറ്്്കേയ്ത്.േിറയ്
കടച്റ്്്ംമ്ന്്്മീറ്്നോളംവീ
തിയിൽ്്നടപ്്ാതനിർ്്മിച്്്.ന
ടപ്്ാതയിൽ്്ബടല്കൾ്്വിരിച്്്
മനോഹരമാക്്ിയിട്്്ണ്്്. േിറ
നോട്നേർ്്ന്്്ഹാൻ്്ഡ്കറയി
ല്കള്ം െിടിപ്്ിക്്്ം. േിറയി
ൽ്്നിന്്്ംകവള്്ംഒഴ്ക്്ിക്്
ളയ്ന്്തിനായി ഓവ് നിർ്്മി
ച്്ിട്്്ണ്്്. ൊയൽ്് ശല്യം ക്റ
യ്ക്്്ന്്തിനായിൊയൽ്്ആ
ഹാരമാക്്്ന്് ആയിരന്ത്
ളം മത്്്യക്്്ഞ്്്ങ്്കളേിറ
യിൽ്്നിന്ക്െിച്്്.രണ്്ാംഘ
ട്്ത്്ിൽ്്ജില്്ാെഞ്്ായത്്്ൈ
ണ്്്ംഎംഎൽ്്എൈണ്്്ംഉെ
നോഗിച്്്ഔഷധസന്സയാദ്യാ
നവ്ം,വിനോദസഞ്്ാരവക്
പ്്്മായി സഹകരിച്്് നോട്്ി
ങ്്്മാണ്വിഭാവനംകേയ്തി
രിക്്്ന്്ത്.േിറയ്കടസൗദ്്
ര്യവത്ക്്രണത്്ിനായി ആ
നോലിെഞ്്ായത്്്അഞ്്്ല
ക്്ം ര്െ അന്വദിച്്ിട്്്ണ്്
ന്്്ംവാർ്്ഡ്കമംൈർ്്എം.കക.
അജിെറഞ്്്.

ആനികുുാടുചിറയിൽ
2.28മൊടിയുപടനവീകരണം

െ വീ ക ര ണം പ ്ർ ത്്ി യാ ക്്ി യ ആ െി ക്്ാ ട ്ചി റ യ ്നട ഉ ദഘ്ാ ട െം
വീ ഡി ശോ ശോ ൺ ഫര് ൻ സി ല ്നട മ ഫത്്്ി വി. എ സ.് സ ്െി ൽ ക ്മാ ർ
െി ർ വ ഹി ക്്് ന്്്.

ഓണകക്്ടിയം്
ഓണസദയ്ക്്ിറ്്്ം
കൊച്്ി:ന്സ്്്ജ്കലാകാരന്്ാര്
കടയ്ംസാന്ങ്തികവിദഗ്ധക
ലാകാരന്്ാര്കടയ്ംസാമ്ഹയ്,
സാംസ്കാരിക, വിദ്യാഭ്യാസ,
ആനോഗ്യപ്നോഗതികൾക്്ാ
യിര്െംനൽകിയിട്്്ള്്നക്്
പ്തക്്്ട്്ംകലാസാംസ്കാരിക
സംഘത്്ിക്്് നനത്ത്േത്്ി
ൽജില്്യികലസാമ്്ത്്ികദ്
രിതമന്ഭവിക്്്ന്്അർഹരാ
യ150ഓളംകലാകാരന്്ാർക്്്
ഓണന്ക്ടിയ്ം ഓണസദ്യ
ക്്ിറ്്്ം നൽക്കമന്്് ഭാരവാ
ഹികൾ വാർത്്ാസന്മ്ളന
ത്്ിൽഅറിയിച്്.്ജില്്ാതലഉ
ദ്ഘാടനം14ന്രാവികല10.30
ന്എറണാക്ളംബൈൻആർ
ട്സ് ഹാളിൽ നടക്്്ന്്  േട
ങ്്ിൽബഹൈിഈഡൻഎം
െിനിർവഹിക്്്ം.നക്്പ്തക്
ട്്ംഡയറക്റ്്ർനോസ്നോഹൻ
അധ്യക്്തവഹിക്്്ം.എംഎ
ൽഎമാരായ ടി.കജ.വിനോദ്,
നോൺകൈർണാണ്്സ്എന്്ി
വർ മ്ഖ്യാഥിതികളാവ്ം.നടി
ൌളിവത്്ൻ,ഞാറക്്ൽപ്ശീ
നി,ൈാനോസഫ്തട്്ാരനശരി,
അഡ്േ.ടി.െി.രനമശൻ,െട്്ണം
ഷാ എന്്ിവർ െക്ങ്ട്ക്്്ം.
ത്ടർന്്്ള്്ദിവസങ്്ളിൽജി
ല്്യികല ഓനോ മണ്്ലങ്്ളി
ല്ംവിതരണംനടത്്്ം.

കളമനശരി: കളമനശരി നഗര
സഭയികലവാർഡ്37കലബമ
ന്പൊകക്ണ്യ്കമ്്്് നോൺ
ആയസൗത്്്കളമനശരിമാർ
ക്്റ്്്കോലീസ്ഇന്്കലരാവി
കലഎത്്ിവീണ്്്ംഅടപ്്ിച്്്.
കഴിഞ്്ദിവസംവ്യാൊരിവ്യ
വസായികള്ം കോലീസ്ം ത
മ്്ില്ണ്്ായേർച്്കയത്ടർന്്്
ഉൊധികനോകടകടകൾത്റ
ക്്ാൻകോലീസ്അന്മതിന
ൽകിയിര്ന്്്. രാവികലഏഴ്
മ്തൽഉച്്ക്്്രണ്്്വകരത്റ
ക്്ാനാണ്അന്മതിനൽകി
യത്.എന്്ാൽേിലവ്യാൊരി
കൾ കടകൾ അടയ്ക്്ാകത
ബവകിട്്്വകരത്റന്്്കവച്്
തായിഡിസിെിയ്ക്്്െരാതി

ലഭിച്്ിരിക്്്ന്്്. ഇനതത്ടർ
ന്്്രാവികലകോലീസ്എത്്ി
യാണ്കടകൾഅടപ്്ിച്്ത്.എ
ന്്ാൽെരാതിയ്കടനിജസ്്ി
തി അന്നേഷിക്്ാകനത്്ിയ
ത്ക്്ാക്്രഅസിസ്്് ്്്്് കമ്്ീ
ഷണറ്കട മ്മ്്ിൽ വ്യാൊരി
കൾ കടകൾ ത്റക്്ാന്ള്്
അന്മതിനൽകണകമന്്അ
ഭ്യർഥനയ്മായികേന്്്കവങ്്ി
ല്ംഡിസിെിയ്മായ്ള്് േർ
ച്്യിൽമാപ്തനമതീര്മാനംഎ
ട്ക്്ാൻസാധിക്്്എന്്ാണ്
എസിെി അറിയിച്്ത്. കഴി
ഞ്് ക്നറ ദിവസങ്്ളായി
സൗത്്് കളമനശരി കക്ണ്
യ്കമ്്്് നോണിൽ ആയിര്
ന്്്.

സൗതു്ുകളേമേരി
ോർകുുറു്ുവീണുുുംഅടപുുിചുുു

സൗത്്് കളമശേരി മാർക്്റ്്് നൊലീസ ്അടപ്്ിക്്ാനെത്്ിയശപ്്
ൾ.

േടുുാമചുുരി,മോർടു്ുപൊചുുിഅടചുുിടൽ
ഇരുെതുുിനാലാംദിവസതുുിമലകു്ു
മട്്ാന്ഞ്രി: അതാത് ദിവസം
കോഴികലട്ത്്് നിത്യവ്ത്്ി
കഴിക്്്ന്്െശ്്ിമകൊച്്ിക്്ാ
ർഅടച്്്പ്ട്്ലിൽവലഞ്്്ന
ട്്ംതിരിയ്ന്്്.മറ്്്നമഖലകളി
ല്ള്്വർക്്്അടച്്ിടലിൽനിര
വധി നെര്കടസഹായം ലഭി
ക്്്ന്പ്ൾ മട്്ാന്ഞ്രി,നോർ
ട്്്കൊച്്ിനമഖലയിൽച്ര്ക്്ം
േിലർ സഹായ ഹസ്തവ്മാ
യിഎത്്ിയകോഴിച്്ാൽജന
പ്െതിനിധികൾ നോല്ം െട്്ി
ണിക്്ാകരതിരിഞ്്്നോക്്്
ന്്ില്്ന്്താണ് വാസ്തവം.
കൊച്്ിയികലഏറ്്വ്ംജനസാ
പ്ദ്്തനയറിയപ്െനദശങ്്ളായമ
ട്്ാന്ഞ്രി,നോർട്്്കൊച്്ിനമഖ
ലകൾകൊവിഡിക്്്നെരിൽ
അടച്്്പ്ട്്ിയിട്്്ഇര്െത്്ിനാ
ല് ദിവസം തികയ്കയാണ്.
സാധാരണഅടച്്്പ്ട്്ലല്,്െ
കരംകമഡിക്്ൽആവശ്യങ്്
ൾക്്്നോല്ംനോകാൻകഴി
യാത്്രീതിയിൽമ്ക്്്ംമ്ല
യ്കമല്്ാംഅടച്്ിട്്ിരിക്്്കയാ
ണ് ജനങ്്ള്കട സ്രക്്കയ
ന്്നെരിൽഅധിക്തർ.ച്ര്
ക്്ംേിലജനപ്െതിനിധികൾ
അവര്കടഡിവിഷനിൽക്റ

ക്ച്ങ്്ില്ം പ്ശദ്് െതിപ്്ിക്്്
ന്്്ക്ണ്ങ്്ില്ംമറ്്്ള്്വർഅ
തിന് നോല്ം മിനക്ക്ടാത്്
അവസ്്യാണ്. മട്്ാന്ഞ്രി,
നോർട്്്കൊച്്ിനമഖലകൾഅ
ടച്്്ക്റച്്്ദിവസംെിന്്ിട്്ന്പ്
ൾ കൊച്്ി മ്ഴ്വൻഅടക്്്
ന്്സ്്ിതിയായി.ഈനമഖല
യികല എൺെത് ശതമാനം
നെര്ം ദിവസ നവതനക്്ാരാ
കണന്്്ള്്ത്അധിക്തർമറ
ന്്്.നനരന്ത്നോക്ഡൗൺ
നവളയിൽസന്്ദ്്സംഘടന
കള്കട സഹായം ഇവിടത്്്
കാർക്്് ലഭിച്്ിര്ന്്്കവങ്്ി
ല്ംഇനപ്്ൾഅവര്ംതളർന്്
അവസ്്യാണ്.കൊവിഡ്പ്െ
തിനോധംപ്ർണമായ്ംകോ
ലീസികനഏൽപ്്ിച്്നോകടെ
ട്്ിണി ദ്രിതത്്ിന് പ്റനമ
കോലീസിന് െിഴ നൽകാൻ
പ്െന്തയകംെണംകക്ണ്ന്ത്
ണ്് അവസ്്യാണ് കൊച്്ി
ക്്ാർക്്്.അവശ്യ സാധനങ്്
ൾ വാങ്്ാൻ ഇറങ്്്ന്്വർ
ക്്്ം ഇലപ്ട്്ിക്്ൽ,പ്്മ്്ിങ്
നോലികൾ കേയ്്്ന്്വർക്്്ം
കോലീസ് വലിയ െിഴയാണ്
ഈടാക്്്ന്്ത്.

വീടു
തകർനുുു
നൊതമംഗലം:കനല്്ിക്്്ഴിപഗ്ാമെഞ്്ായത്്്െതിനഞ്്ാംവാ
ർഡിൽവീട്തകർന്്്വീണ്.െട്്ികജാതിക്്ാർതാമസിക്്്
ന്്നൊളനിയിൽഇന്്കലരാപത്ിയാണ്വീട്തകർന്്്വീണത.്
വൻശബ്്ന്ത്കടഅട്ക്്ളഭാഗക്ത്ഭിത്്ിപ്ർണമായ്ം
അടർന്്്വീണന്പ്ൾപ്റന്ത്ക്്്ഇറങ്്ിഓടിയത്കൊണ്്ാ
ണ്അെകടത്്ിൽനിന്്്ംവീട്്ില്ണ്്ായിര്ന്്വർരക്്കെട്്
ത്.ക്ലിെണിക്്ാരനായഹരിദാസ്ംക്ട്ംൈവ്മാണ്വീട്്ി
ൽതാമസിച്്ിര്ന്്ത്.മ്ന്്്ക്ട്്ികളിൽഇളയക്ട്്ിക്്്ഓട്്ി
സംൈാധിച്്്േികിൽസയിലാണ.്അധികാരികകളവിവരംഅ
റിയിച്്ിട്്്ആര്ംതിരിഞ്്് നോക്്ിയിക്ല്ന്്്ഹരിദാസ്െറ
ഞ്്്.

നെല്്ിക്്്ഴിയിൽ തകർന്് വീട.്

പെരുമുുാവുർബൈപുുാസ:്
സുുലമേപറുുടുകുുലിനുവിജുുാെനം
കൊച്്ി:നിർദ്്ിഷ്്കെര്മ്്ാവ്ർടൗൺബൈപ്്ാസിക്്്സ്്
ലംഏക്റ്ട്ക്്ലിന്മ്ന്ന്ടിയായ്ള്്പ്ൊഥമികവിജ്്ാെ
നംപ്റക്പ്ട്വിച്്്.ഇനിഭ്മിഏക്റ്ട്ക്്ൽവിഭാഗംതഹൽ
സിദാർക്്്സ്്ലഉടമകൾക്്്നോട്്ീസ്നൽകാൻസാധിക്്്ം.
ഇനോകടസർകവനടത്്ിഭ്മിയ്കടവിലനിശ്്യിക്്ാന്ം
ബൈപ്്ാസിന്ള്്നിർദ്്ിഷ്്സ്്ലംഏക്റ്ട്ക്്ാന്ംസാധി
ക്്്ം.സ്്ലനമറ്്്ട്ക്്ൽനടെടികൾനവഗത്്ിലാക്്്കമന്്്
എൽനോസ്ക്ന്്പ്്ിള്്ിഎംഎൽഎഅറിയിച്്.്കെര്മ്്ാവ്
ർവിക്ല്ജികല62ഉടമകളിൽനിന്്ു106,112,113,117ന്ല്ക്്്
കളിൽകപ്്ട്്2.69കഹക്റ്്ർസ്്ലമാണ്ആദയ്ഘട്്ത്്ിൽഏകറ്്
ട്ക്്്ന്്ത്.രണ്്്ഘട്്ങ്്ളായാണ്ബൈപ്്ാസ്െദ്്തിപ്ർ
ത്്ീകരിക്്്ക.െദ്്തിയ്കടസമ്ഹ്യാഘാതെഠനംനടത്്ി
റിന്പ്ർട്്്തയാറാക്്ിയതികനത്ടർന്്്െദ്്തിപ്െനദശത്്്
ള്്ജനങ്്ള്കടനോഗംഎംഎൽഎയ്കടഅധ്യക്്തയിൽ
താല്ക്്ിൽവിളിച്്്നേർത്്്റിന്പ്ർട്്ിന്അന്്ിമര്െംന
ൽകിജില്്കലക്റ്്ർക്്് സമർപ്്ിച്്്.അതികനത്ടർന്്്വിദ
ഗ്ധസമിതിര്െീകരിച്്്.സമിതിസാമ്ഹ്യഘാതെഠനറി
ന്പ്ർട്്്അംഗീകരിച്്തികനത്ടർന്്്കലക്റ്്ർസംസ്്ാനസ
ർക്്ാരിന്റിന്പ്ർട്്് നൽക്കയ്മായിര്ന്്്.
കെര്മ്്ാവ്ർബൈപ്്ാസിനായി133.24നൊടിര്െയ്കട

അന്മതിയാണ്കിഫ്ൈിനൽകിയിട്്്ള്്ത്.സ്്ലംഏക്റ്ട്
ക്്്ന്്തിന്ംനിർമാണത്്ിന്മ്ള്്ത്കയാണ്അന്വദിച്്ി
രിക്്്ന്്ത്.കെര്മ്്ാവ്ർ,കവന്ങ്ല,മാറംപ്്ിള്്ിവിക്ല്ജ്
കളിൽഉൾക്പ്ട്്സ്്ലമാണ്െദ്്തിക്്ായിഏക്റ്ട്ന്ക്ണ്്ത്.
ഏകനദശംനാല്കിനോമീറ്്ർബദർഘ്യത്്ിൽ25മീറ്്ർവീതി
യിലാണ്സ്്ലംഏക്റ്ട്ക്്്ന്്ത്.രണ്്്വരിൊതയായിനിർ
മാണംപ്ർത്്ികരിക്്്ന്്തിനാണ്െദ്്തിലക്്്യമിട്ന്്ത്.
ആല്വ-മ്ന്്ാർനോഡിൽമര്ത്കവലയിൽനിന്്്ത്ടങ്്ി
എംസിനോഡ്,െിെിനോഡ്എന്്ിവകടന്്്ൊലക്്ാട്്്താഴ
ത്്്അവസാനിക്്്ന്്വിധത്്ിൽരണ്്്ഘട്്ങ്്ളായാണ്െദ്്
തിര്െകൽപ്്നകേയ്തിരിക്്്ന്്ത്.കെര്മ്്ാവ്ർടൗണി
കലഗതാഗതക്ര്ക്്ിന്െരിഹാരമായിവിഭാവനംകേയ്ത
ഈെദ്്തിയ്കടവിശദമായെദ്്തിറിന്പ്ർട്്്തയാറാക്്ിയ
ത്കിറ്്്നൊയാണ്.നോഡ്സ്ആൻഡ്പ്ൈിഡ്ജസ്നൊർപ്്നറ
ഷൻനകരളയാണ്നിർമാണപ്െവർത്്നങ്്ൾനടത്്്ന്്ത്.
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പാറശാെ:.ഉദിയനുുകുളങുുരഘോടുുറികുുബുുിടുുുഘനതുതവുതുുിലുു
വിവിധസ്കുളുകളിടെവിദയുാരുുതുുിവിദയുാരുുതുുിനികളുുകുു്ഓ
ണുുജെന  പഠനതുുിനായുളുു െിവികളുു വിതരണം ടെയതു.ു
ടോഴിയുരുുസ്ഘറുുഷനുുഎസ്ഐനപുസാദുവിതരണഉദേുാെനം
നിരവുുഹിചുുു.ഘോടുുറികുുബുനപുസിഡു്ുുസജ,ുഅയിരസുനിലുുകു
മാരുു,അഡവു.സജിതുതുെങുുിയനിരവധിഘപരുുപടങുുടുതുുു.

ടി വി ക ൾ്് വി ത ര ണം നെ യത്്

ചൊഴിയ്ർ്്സ്ദറ്്ഷൻ്്എസ്ഐബപ്സാദ്ചടലിവിഷനക്ൾവിത
രണംചെയ്്്ന്്്.

നൊ വി ഡ ്നി യ പന്്് ണം 
ക ഴി ഞ്്്; ര രി സ്്ി തി 
ര ഠ ന ക്്ാ സ്
ടൊലുും:ഘോഷയുലുുഘോറസന്െുി
എകസുുുുുനുുഷനുുയുണിറുുിടുുുആ
ഭിമുഖയുതുുിലുുടൊവിഡു19സം
ബനുുമായനിയനനുുുണങുുളുുനീ
ങുുിയഘശഷംസ്കുളുു/ഘൊളജു
തുറകുുുനുുതനുസരിചുു്അതതു
സുുാപനങുുളിലുുപരിസുുിതിപ
ഠന കുുാസുകളുു നെതുുുനുുു.
ടൊലുും, തിരുവനനുുപുരം, പ
തുുനംതിടുു,ആെപുുുഴ,ഘൊടുുയം
ജിലുുകളിടെസ്കുളുകളിലുുനി
നുുും ഘൊളജുകളിലുു നിനുുുമു
ളുുവിദയുാരുുഥികളുു,സനുുദുുസം
േെനകളുു,കുടംുബനശുീഅംഗ
ങുുളുുകുുാണിത.ു ഉചുുവടര പരി
സുുിതിസംബനുുമായകുുാസംു
ഉചുുയകുുു്ഘശഷംപരിസുുിതി/വ
നയുജീവിസംബനുുമായേിെിം
നപുദരുുശനവംു ഉളുുപുുടെയാണു
കയുാമുു്.കുൊടതഏകദിനവന
ദരുുശന പരിപാെിയംു സംേെി
പുുികുുും.താതപുരയുമുളുുവരുു െി
നുുകുുെവനനശുീഘൊംപുുകുസിടെ
ഘോഷയുലുുഘോറസന്െുിഎകസുുുുു
നുുഷനുുഓേീസിലുുഅഘപകുുന
ലുുകാം. വിശദ വിവരങുുളുു
8547603695, 8547603696,
8547603697, 8547603698,
8547603699എനുുീനമുുരുകളി
ലുുെഭികുുും.
ക ്ട്്ി ക ൾ്്ക്്്
ക ്ടം് രാ ന്് രീ ക്്ം 
ന ൽ്്ക ്ന്് ര ദ്് തി
ടൊലുും:െിലുുനഡുനുുസ്ഘോമു
കളിലുുനിലുുകുുുനുുകുടുുികളുുകു്ു
താതകുാെികമായികുടംുബഅ
നുുരീകുും െഭയുമാകുുുനുുതിനാ
യിതാതപുരയുമുളുുസുുാപനങുു
ളുു,സംേെനകളുു,ഏജനുുസിക
ളുു,വയുകുുികളുുഎനുുിവരിലുുനി
നുുുംഅഘപകുുകുുണിചുുു.അവ
സാനതീയതിടസപറുുുംബരുുഅ
ഞുുിനുജവകുഘനുുരംഅഞുുുവ
ടര.വിൊസംജിലുുാശിശുസംര
കുുണഓേീസരുു, ജിലുുാ ശിശു
സംരകുുണ ഓേീസ,് മുനുുാം
നിെ,സിവിലുുഘസുുുുഷനുു,ടൊലുും
691013.ഘോണുു:04742791597.

മ ഴ : നൊല്്ത്്് 5.58 
ല ക്്ത്്ിന്്് ന ഷ്്ം
ടൊലുും:ജിലുുയിലുുഇനുുടെക
നതുുമഴയിലുു24വീടുകളുുഭാ
ഗികമായിതകരുുനുുു.മുനുുുകി
ണറുകളുുകുുുംനാശമുടുുായതി
ലുുആടക5.58െകുുതുുിടുുുന
ഷുും കണകുുാകുുി. കരുനാഗപുു
ളുുി,കുനുുതുുുരുു,താലുകുുുകളി
ലുുനാശനഷുുങുുടോനുുുംറിഘപുു
രുുടുു് ടെയതുിടുുിലുു. ടൊടുുാരകുുര
യിലുു16വീടുകളുുകുു്ഭാഗികക
മായിനാശം.നഷുും4.1െകുുംരു
പ.
പുനലുരിലുു നാലു വീടുകളുു

ഭാഗികമായി തകരുുനുുതിലുു
72,000 രുപയുടെ നഷുുമുടുുാ
യി. ടൊലുുതുു്മുനുു് വീടുകളാ
ണുഭാഗികമായിതകരുുനുുത.ുഇ
വിടെ മുനുു് കിണറുകളുുകുുും
നാശമുടുു്. 70,000 രുപയുടെ
നാശം കണകുുാകുുി. പതുുനാ
പുരതു്ുഒരുവീടുഭാഗികമായിത
കരുകയംു6,000രുപയുടെന
ഷുും കണകുുാകുുുകയംു ടെ
യതു.ുജിലുുയിടെവിവിധനപുഘദശ
ങുുളിലുുനപുവരുുതുുികുുുനുുമുനുുു
ദുരിതാശവുാസകയുാമുുുകളിലുുഇ
നിയുളുുതു86ഘപരുു.39കുടംുബ
ങുുളിടെ 36പുരുഷനുുാരംു 42
സന്തുീകളംുഎടുുുകുടുുികളുമാണു
കയുാമുുുകളിലുളുുത.ുടൊലുുംതാ
ലുകുുിൊണു മുനുുു കയുാമുുുക
ളംുനപുവരുുതുുികുുുനുുത.ു

ചാകരനൊയ്്ാൻമത്്്യബന്്െ
യാെങ്്ൾകടെിനെയക്്്്
വർഗീസ്മാർകക്്സ്
കരുനാഗപുുളുുി:ഘനുോളിംഗുനി
ഘോധനംപിനവെിചുു്ദിവസ
ങുുളകുു്ഘശഷംമതുുുയബനുു
നയാനങുുളകെെിലൊകര
ഘതെിഘോയിതുെങുുി.ഘോടുുു
കളകുുുംവളുുങുുളകുുുംകെ
െിലഘോകാനുളുുഅനുമതി
പാസുകളഇനുുടെരാവിടെ
മുതല അധികുതര വിതര
ണംടെയതുുകഴിഞുുു.ഇതി
ടനതുെരനു്ുെിെഘോടുുുകള
ബുധനാഴചുുുഅരദുുരാനതുിമു
തലകെെിലഘോയി.ഘനുോളിം
ഗുനിഘോധനവംുഘൊവിഡംു
കാരണംതീരഘദശഘമഖെതീ
രതുുും വറുതിയിലുമാണ.ു
ഘനുോളിംഗു നിഘോധനതുുിനു
ഘശഷം യാനങുുള കെെില
ഘോകാന ഇരിടകുുയാണു
ടൊവിഡു വരദുുികുുുകയംു
കാൊവസുുഘോശമാകുകയംു
ടെയതുത.ു
തുെരനുുു യാനങുുളകുു് മ

തുുുയ ബനുുനതുുിനു ഘോകാ
ന സാധയുമായിലുു. ടൊവിഡു
കാരണം തലകുുാെം ശകുുി
കുളങുുരഹാരബറിലനിനുുും
ഘോടുുുകളകുുുംനീടുുകരഹാ
രബറില നിനുുും വളുുങുുള
കുുും മതുുുയ ബനുുനതുുിനു
ഘോയി തിരിടക ഇഘത രീതി
യില ഹാരബറുകളില തിരി
ടക എതുുി മതുുുയവിപണന
വംുനെതുുാടമനുുാണുഅധി
കുതര തീരുമാനിചുുിരികുുുനുു
ത.ു
രജിസഘ്നുെഷനനമുുരനപുകാ

രംഒറുു,ഇരടുുനമുുരുകളനപുകാ
രമായിരികുുുംഇെവിടുുദിവസ
ങുുളിലഘോടുുുകളംുവളുുങുു
ളംുമതുുുയവിപണനതുുിനായി
ഹാരബറുകളില എതുുി ഘെ
രുനുുത.ു  തിരകുു്വരദുുികുുാ
തിരികുുാനാണുഈതലകുുാ
െ തീരുമാനടമനുുാണുഅധി
കുതര പറയുനുുത.ു കടടുു
യടുമുു്ു ഘോണപിനവെിചുു
തിടനതുെരനു്ുഅഴീകുുലഹാ

രബറില നിനുുും മ
തുുുയ ബനുുനതുുി
നായി യാനങുുള
ഘോകംു. ടൊവിഡു
മാനദണുുങുുള പാ
െിചുുായിരികുുുംഹാര
ബറുകളംു മതുുുയഘമ
ഖെയംു നപുവരതുുി
കുുുനുുടതനുു് മജറ
ന,േിഷറീസ്അധി
കുതര അറിയിചുുിടുുു
ടു്ു.തങുുളുടെദുരിത
ങുുളകുു്അറുതിവ
രുടമനുു നപുതീകുു
ഘോടെയാണുഇകുുു
റിയംു മതുുുയഘമഖെ
യിലുളുുവരവരംുദി
നങുുളകുുായി കാ
തുുിരികുുുനുുത.ു

ടൊലുും:ടൊവിഡു19മാനദ
ണുുങുുളുു പാെിചുുുളുു നപുവ
രുുതുുനങുുളുടെേെനപുദമായ
നെതുുിപുുിനായിടൊലുുംആ
രുുഡിഒസി.ജിഹരികുമാറി
ടനഘോഡലുുഓേീസറായി
നിയമിചുുിടുുുടു്ു.ഘോഡലുുഓ
േീസറുടെ ഘനതുതവുതുുിലുു
ടൊവിഡുമാനദണുുങുുഘോ
ടെതങുുഘശുുരിഘമഖെയിലുുടപുു
ടുുമതുുുയബനുുനതുറമുഖങുു
ടളഒരു നഗുുപുുായംുനീടുുക
ര/ശകുുികുളങുുര/അഴീകുു
ലുു തുറമുഖങുുടള മടറുുരു
നഗുുപുുായംു തിരിചുുിടുുുടുു്.
ടോെീസ,് റവനയു,ു േിഷറീ
സ,്ഹാരുുബരുുഎഞുുിനീയറിം
ഗുഎനുുീവകുപുുുകളിടെഉ
ഘദുയാഗസുുരുുഅെങുുുനുുരടു്ു
സംയുകുുെീമുകടളരടു്ുഘമ
ഖെകളിലംുവിനയുസിചുുു.ഓ
ഘോമതുുുയബനുുനഘമഖെയി
ലംുേിഷറീസ്ടഡപയുുടുുിഡ

യറകുുരുു,എകുസികയുുടുുീവുഎ
ഞുുിനീയരുു,  ഹാരുുബരുു എ
നുുജിനീയറിംഗു ഡിവിഷനുു
എനുുിവരുുനെപുുിലുുവരുഘതുു
ടുുനകുമീകരണങുുടളസംബ
നുുിചുു് മാരുുഗനിരുുഘദുുശങുുളുു
നലുുകിയിടുുുടുു്. ജിലുുാ ടോ
െീസ് ഘമധാവികുുാണു ഹാ
രുുബറുകളിടെസുരകുുാചുമ
തെ.േിഷറീസ്വകുപുുിലുുമു
നുുകുടുുി രജിസുുുുരുു ടെയതുിടുുു
ളുു വളുും/വെ ഉെമകളുുകുു്
അതതു നപുഘദശടതുു ഘെെ
ഹാളുകളിലുു ഘോകുുണുു അ
നുസരിചുു് മതുുുയവിപണനം
നെതുുാം.
ഹാരുുബറിലുു എതുുുനുു

വാഹനങുുളുുകു്ുടൊലുുംബീ
ചുുിനു സമീപം ഹാരുുബരുു എ
നുുജിനീയറിംഗു വകുപുു് ന
ലുുകുനുു സമയനകുമം പാെി
ചുുുളുുപാസ്അനുസരിചു്ുഘെ
െഹാളിലുുനിനു്ുമതുുുയംഎടു

കുുാം.  ഹാരുുബറുകളിഘെ
കുുും ഘെെ ഹാളുകളിഘെ
കുുുംനപുഘവശികുുുവാനംുപു
റതുു്കെകുുുവാനംുതങുുഘശുു
രിമടണുുണുുബങു്ു,വാെി,ഘോ
രുുടുു്ടൊലുുംഘെെഹാളിനുമു
നുുവശം,മുതാകുുരഎനുുിവി
െങുുളിടെ നാലു ഘഗറുുുകളുു
മാനതും ഉപഘോഗികുുാം. നപു
ഘവശനംഒരുസമയം20ഘപ
രുുകു്ുമാനതും.മതുുുയംടൊണുുു
വരുനുു മതുുുയടുതുഴിൊളി
കളുു,അനുബനുുടൊഴിൊ
ളികളുുകചുുവെകുുാരുുഎനുുിവ
രുുകുുാണുകയുാബിനുളുുിലുുനപു
ഘവശനം.പരമാവധിഅഞു്ു
ടൊഴിൊളികളുളുുപരമുുരാ
ഗതമതുുുയബനുുനയാനങുു
ളുുകുുുംഅഞു്ുടൊഴിൊളിക
ളുളുു ഒരു കാരിയരുു വളുു
തുുിനംു30ടൊഴിൊളികളു
ളുുറിംഗുസീനുുവളുുതുുിനു
മാണു മതുുുയബനുുനതുുിനു

അനുമതി.മുനുുകുടുുിനിശുു
യിചുുിടുുുളുു കൗടുുറുകളിലുു
ഹാരുുബരുുമാഘനജുടമു്ുുസമി
തി നിശുുയികുുുനുു വിെ
യകുുു്മാനതുമാണുമതുുുയവിപ
ണനം.
മതുുുയബനുുനതുുിനുഘോ

കുനുു എലുുാ ടൊഴിൊളിക
ളംുടൊവിഡുജാനഗുത ഘോ
രുുടുുെിലുുരജിസുുുുരുുടെയുുണടമ
നു്ുജിലുുാകെകുുരുുഅറിയിചുുു.
ഇതരസംസുുാനടൊഴിൊ
ളികളുുടൊവിഡുടനഗറുുീവു
സരുുടുുിേികുുറുു്ഹാജരാകുുിയ
ഘശഷമാണുരജിസുുുുരുുടെഘയുു
ടുുത.ുകടുുയിനുുടമുു്ുഘോ
ണിലുളുുടൊഴിൊളികളുുമ
തുുുയബനുുനതുുിഘോ വിപ
ണനതുുിഘോപുറതുു്ഘോ
കാഘോഇതുുരംആവശയുങുു
ളുുകുു് കടുുയനുുുടമുു്ു ഘോ
ണിഘെകു്ുവരാഘോപാെിലുു.

പേേഹാള്കളിൽ്്പോക്്ണ്്അന്സരിച്്്മത്്്യവിേണനം

ടവഞുുാറമുട:ുടൊവിഡു19നപുതിഘോധവുമായിബനുുടപുുടു്ുടവ
ഞുുാറമുടുേയരആനഡുറസക്യുുഘസുുുുഷനുഘവടുുിഎംഎലഎ
യുടെ നപുഘതുയകവികസനനിധിയിലനിനുുും വാങുുിയ രണുുു
സട്പയറുകള25പി.പി.ഇകിറുുുകള,30ടേയസു്ഷീലഡുഎനുുി
വഅഡവു:ഡി.ടകമുരളിഎംഎലഎയിലനിനുുുംഅസിസുുുുുു്ു
ഘസുുുുഷനഓേീസരനസീരഏറുുുവാങുുി.ജിലുുാപഞുുായതുു്അം
ഗംഅംഗംഎസ.്എംറാസി,വാമനപുരംകുടംുബാആഘോഗയുഘക
നദുുുംടമഡികുുലഓേീസരസജികുമാര,സീനിയരേയരഓേീസ
രഅജിതു്ുകുമാരഘനുഗഡുഅസിസുുുുു്ുുഘസുുുുഷനഓേീസരനിസാ
രഎനുുിവരംുഘസനാംഗങുുളംുപടങുുടുതുുു.72793രുപവിെയു
ളുുഉപകരണങുുളാണുജകമാറിയത.ു

രിരി ഇ കി റ്്് ക ൾ വിതരണം നെയത്്

അഡവ്:ഡി.ചകമ്രളിഎംഎലഎപിപിഇകിറ്്്കൾഉൾചപ്്ചട
യ്ള്്വഅസിസ്്്്്്്്ദസ്്്്ഷൻഓഫീസർനസീറിന്റകമാറ്ന്്്.

പാശാെ: കാറുുിലംു മഴയിലംു
പാറശാെയിലവയുാപകനാശ
നഷുും.പാറശാെപഞുുായതുുി
ടെകരുമാനുരകാവുവിളവി
ടുുിഘോടുഎനുുീസുുെങുുളിൊ
ണുവയുാപകനാശനഷുുംഉടുുാ
യത.ുകാറുുിലഘൊടുുണമരംകെ
പുഴകിവീണു കരുമാനുര കാ
വുവിളഘോപാെടുുുവീെിടുുു
ഘമലകുുുര തകരനുുു. വഘോ
ധികരഉളടപുുടെനാെംഗകു
ടംുബാംഗങുുളഅതുുുതകരാ
യമായിരകുുടപുുടുുു.ടൊടുുടുതു്ു
ജവദയുതുജെനിലകുറുുനമ
രം മുറിഞുു് വീണു ഘോസുുുുും
ജെനുകളംുതകരനുുു.ഏൊ
കളിലകാറുു്മുെംവാഴകുഷി
കളപെയിെതുുുംനശിചുുു. വീടിച്്്ദമലക്്്രതകർന്്നിലേില

കാറ്്ിലം്മഴയിലം്വയ്ാേകനാശം

നോക്്്ക്ത്്ികളായിനെയ്്ാറ്്ിൻകരയിനെ
നൊവിഡ്നകയർനെന്്്റ്കൾ
ടനയുുാറുുിനകര:ടനയുുാറുുിനകരയിലംുപ
രിസരനപുഘദശങുുളിലംുടൊവിഡുഘകസു
കളഅനുദിനംവരദുുികുുുഘപുുളപണി
തീരനുു ഘൊവിഡു ടകയര ടസുുുറുകള
തുറകുുാനജവകുനുുതുഎം.എല.എയു
ടെജവഗയുബുദുുിമുെമാടണനു്ുമുനഎം
എലഎആര.ടസലവരാജ.ുടനയുുാറുുിനക
രഎംഎലഎയംുനപുാഘദശികഭരണഘന
തുതവുങുുളുമായുളുുഅസവുാരസയുങുുളാണു
പണിതീരനുുിടുുുംഘൊവിഡുടകയരടസുുു
റുകളതുറകുുാനജവകുനുുതിടുുുകാര
ണം.പണിപുരതുുിയാകാതുുതിനാൊണു
െികിലസാ ഘകനദുുുംതുറകുുാനജവകു
നുുടതനുു എംഎലഎയുടെ വിശദീകര
ണം വസത്ുതയലുു.കുളതുുുര പഞുുായ
തുുിടെെികിലസാഘകനദുുുങുുളപുരണ

സജുുമാടണനുുും അവ തുറനുുുടൊടു
കുുാന അനുവദികുുാടത എംഎലഎ
ഘൊവിഡുകാെതുുുംരാനഷുുുീയംകളികുുുക
യാടണനുുുംപഞുുായതു്ുഅധികുതരക
ഴിഞുുദിവസംമാദുുുയമങുുഘോടുപറഞുുി
രുനുുു.അവിെടതുുശുെിമുറികളെകുുംനി
രമുുാണംപുരണമായംുതീരനുുിടുു്ദിവസ
ങുുഘളടറയായി.സനുുദുു നപുവരതുുകരംു
സജുുമാണ.ുഎംഎലഎയുടെവീടുസുുി
തിടെയുുുനുുതംുസിപിഎംഭരികുുുനുുതു
മായടനയുുാറുുിനകരനഗരസഭയുടെകീഴി
ടെടൊവിഡുടകയരടസുുുരപുരണസ
ജുുമാകുുിഅവഘോടുഘെരനു്ുഘോകുുരമാ
രുടെയംു ഘനഴസുുമാരുമാരുടെയംുകവുാര
ഘടുുഴസുംു സജുുമാകുുി പുടുുിയിടുുിരികുുുക
യാണ.ുഎനുുാല നാളിതു വടര തുറനുുു

ടൊടുകുുാനതയുുാറായിടുുിലുു.ടനയുുാറുുിന
കരനിഘോജകമണുുെതുുിലഘൊവിഡു
ഘോസിറുുീവുആകുനുു ഘോഗികടള മറുു് മ
ണുുെങുുളിടെെികിലസാഘകനദുുുങുുളിഘെ
കുുാണുടൊണുുുഘോകുനുുത.ുടനയുുാറുുിന
കരമണുുെതുുിടെെികിലസാഘകനദുുുങുു
ളഅഘപുുഴംുടവറംുഘോകുുുകുതുുികളാ
കുകയാണ.ുഎംഎലഎയകുുു്ജനങുുഘോ
ടുളുുനപുതിബദുുതഇലുുായമുയുടെസമ്ാര
കങുുളായിഅവമാറുകയാടണനുുുംആ
ര.ടസലവരാജുപറഞുുു.ടനയുുാറുുിനകര
നിഘോജകമണുുെതുുിനുളുുിടെ പണി
പുരതുുിയായഘൊവിഡുടകയരടസുുുറു
കളഅെിയനുുരമായിതുറനുു്ടൊടുകുു
ണടമനുു്ആവശയുടപുുടുു്കളകുുരകുു്കതുു്
നലകിയതായംുഅഘദുുഹംഅറിയിചുുു.

ടവഞുുാറമുട:ു രംഗനപുഭാതി
ടുുു സുവരണുു ജുബിെി ആ
ഘോഷപരിപാെികളുടെഭാഗ
മായിരംഗനപുഭാതുകുടുുികളുടെ
നാെകഘവദിയംു രംഗനപുഭാതു
ബാെഭവനംുകിളിമാനുരനശുീ
ശങുുരാഘൊഘളജുതിഘയറുുരകുു
ബുുുംസംയുകുുമായിനാഷണ
ലടവബിനാരഓഗസു്ുുു15നുരാ
വിടെ10.30മുതലഗുഗിളമീ
റു്ുവഴിസംേെികുുുനുുു.സവുാത
നനുുുുയാനനുുരഭാരതതുുിലകുടുുി
കളുടെനാെകഘവദിയുടെവളര
ചുുഎനുുവിഷയടതുുആസപ്

ദമാകുുിതിഘയറുുരനപുാകുുീഷണ
റംുറിസരചു്ുഘൊഴസു്ഡയറകുു
റുമായഘദഘവനദുുുനാഥുശങുുരനാ
രായണനംുകുടുുികളുടെനാെ
കഘവദി പരിശീെകന  ഘോ.
അലതുുാഫു ഹസനംു നയി
കുുുനുുു.
നശുീശങുുരാഘൊഘളജുനപുിന

സിപുുലഘോ.ജി.തുളസീദരന
അധയുകുുതവഹികുുും.15വയ
സുുിനുമുകളിലുളുുവരകുു്ഈ
ടവബിനാറില പടങുുടുകുുാം.
ബനുുടപുുഘെടുുഘോണനമുു
ര9544793539,

രംഗപര്ഭാത ്നാ ഷ ണ ൽ നവ രി നാ ര 15ന ് 

ടവളുുറെ:തുശുരജിലുുയിടെ
വനിതാവിഘലുുജുഓേീസരുടെ
ആതുുഹതയുാനശുമതുുിനുകാ
രണകുുാരയവരുുടകുുതിടരന
െപെി ഘവണടമനുു് ആവശയു
ടപുുടുു് ഘകരളഎനുു ജി ഒഅ
ഘോസിഘയഷനുു ധരണ

നെതുുി.ആരയുനാടു നബുാഞുുി
ടുുുഘനതുതവുതുുിലുുആരയുനാ
ട,ുഉഴമെയകുുുലുു,ടവളുുനാട,ു
അരുവികുുര,ടപരംുകുളംവി
ഘലുുജുകളിലുുനെനുുസമരതുുി
ലുുനബുാഞുു്നപുസിഡുു്ുഅനി
ലുു ,ടസനകുടുുറി മണികുുുടുുനുു,

ജിലുുാടസനകുടുുറിഘയറുു്അംഗം
രജിആരുു.നായരുു,  നപുശാനുു്,
ജിലുുാകമുുിറുുിഅംഗംവിപിനുു,
നബുാഞുു് ജവസ് നപുസിഡുു്ു
സുനിലുു,ഘോ: ടസനകുടുുറി നപു
ഘോദ,ുസജി,ജെീലുു,തുെങുുിയ
വരുുഘനതുതവുംനലുുകി

ഉഴമലക്്ല്്വിദല്്ജിന്മ്ന്്ില്്എൻ്്ജിഒഅദോസിദേഷൻ്്നടത്്ിേബപ്തിദഷധം.

വി പല് ്ജ ്ഓ ഫീ സ ര ്നട ആ ത്് ഹ തയ്ാ പര് മം; ധരണ നടത്്ി 

ക രി ച്്ാ റ പര് പേ ഴസ്ി ന്്് നൊവി ഡ ്
വി ര ്ദ്് പോ രാ ട്്ം പര്പദ്യ്മാകന്്്്
തിരുവനനുുപുരം: ടൊവിഡു
ജവറസിടനതിടരയായി അ
ണുുുരഘുകുണം പഞുുായതുുി
ടെകരിചുുാറനപുഘദശതുുു'കരി
ചുുാറനബുഘദഴസു്'എനുുസാമു
ഹയു മാധയുമകുടുുായമുനെതുുു
നുുനപുവരതുുനങുുളനശുഘദുുയ
മാകുനുുു.മംഗെപുരംടോെീ
സ്,അണുുുരഘകുുണംനഗുാമപ
ഞുുായതുുു ,കരിചുുാറഘോമി
ഘോആശുപനതുി എനുുിവയു
മായിസഹകരിചുുാണുകരിചുുാറ
നബുഘദഴസു് ഘോളടുുിയരമാര
നപുവരതുുനങുുളഏഘൊപിപുുി
കുുുനുുതു.അതിടുുുഭാഗമായി
സാനിജറുുസരകിഘോസക്ു ,
സൗജനയുമാസക്ുവിതരണം,
ഘോമിഘോ നപുതിഘോധ ഗുളി
കവിതരണംഎനുുിവസംേെ
നാനെതുുി.കഴിഞുുദിവസം
നെനുുെെങുുിലസാനിറുുജസ
ര കിഘോസക്ിടുുു ഉതേുാെ
നംമംഗൊപുരംഘനുഗഡുഎസ.്
ഐ.ജി.സുഗുണന ഉതേുാെ
നംടെയതുു.സൗജനയുമാസക്ു
വിതരണതുുിടുുുഉതേുാെനം

അഡവു. സിറാജുദുുീന നിരവ
ഹിചുുു .ഘോമിഘോഗുളികവി
തരണതുുിടുുുഉതേുാെനംപ
ഞുുായതുുംഗം എന.നപുഭ നെ
തുുി.കരിചുുാറഹംസ,ടജ.എം.
റഹിം,അഷറ്ഫു,റാസിദാവു
ദു,എ.പി.മുഹമുുദു,തുെങുുിയ

വരഘനതുതവുംനലകി .ഇനുു്
ഘോമിഘോ ആശുപനതുിയില
നെകുുുനുു െെങുുില സാനി
ജറുുസര കിഘോസക്ു ടമഡി
കുുലഓേീസരഘോ.െിമദീപ
കുുിനുകരിചുുാറനബുഘദഴസു്ഭാര
വാഹികളജകമാറംു.

കരിച്്ാറബര്ദേഴസ്്സ്്ാപിച്്സാനിററ്്സർകിദോസക്്മംഗല
പ്രംദബ്ഗഡ്എസ.്ഐ.ജി.സ്ഗ്ണൻഉതഘ്ാടനംചെയ്്്ന്്്.

കഠിനംകുളം: പുതുകുുുറിചുുി
യില ഘോതുുിടനയംു കാള
ടയയംു ഘോഷുുിചുുയാടള റിമാ
ു്ുുടെയതു.ുമാെനവിളചുരുടുു
യിലഅഷക്റിടനയാണുആ
റുുിങുുല ഘൊെതി 14 ദിവസ
ഘതുുകുു്റിമാനഡുടെയതുത.ു
പുതുകുുുറിചുുി,ഘെരമാനതുരു
തുു് അബുുുല അസീസിടുുു
ടൊഴുതുുില നിനുുും ഘോ
തുുിടനയംുഅയലവാസിയാ
യഷാഹുലഹമീദിടുുുപറമുുി
ലനിനുുുംകാളകുുുടുുിടയയുമാ
ണുനപുതിഘോഷുുിചുുത.ുഇകുുഴി
ഞുുതിങുുളാഴെുരാനതുിയാണു
മാടുകളഘോഷണംഘോയത.ു
കുൊടതകഴിഞുുമാസം30നു
രാനതുിയിലംു നസീമുദുുീടുുു
ടൊഴുതുുിലടകടുുിയിടുുിരുനുു
മടറുുരു ഘോതുു് ഘോഷണം
ഘോയിരുനുുു.മാടുകളഘോഷ
ണം ഘോയഘൊടെ ടോെീസ്
സമീപടതുുസിസിെിവിദുശയു
ങുുളപരിഘോധിചുുഘപുുഴാണു

ഘോഷുുാവിടനകുറിചുുുളുുവിവ
രങുുളെഭിചുുത.ുഘോഷുുിചുുമാടു
കടളജനുുിമുകുുിലഷഹയുടെ
പറമുുിലനിനുുുംകടടുുതുുി.
കഠിനംകുളംഐ.എസ.്എചുു്.
ഒവിഘനഷ്കുമാര,സബുഇന
സട്പകുുരരതീഷ്കുമാര.ആര,
ജി.എസ.്ഐകുഷണ് നപുസാ
ദ,ുഎ.എസ.്ഐരാജ,ുസി.പി.
ഒസജിനഎനുുിവരഅഘനുവഷ
ണതുുിനുഘനതുതവുംനലകി.

പോത്്ിനനയം്കാളനയയം്
പോഷ്്ിച്്യാൾറിമാന്്്ിൽ

ജ ന റ ൽ്് ന ഴ് സിം ഗ;് 
അ പര ക്്ി ക്്ാം
ടൊലുും:സരുുകുുാരുുനഴുസിംഗു
സ്കുളിലുുജനറലുുനഴുസിംഗു
ഘൊഴുസിഘെകുു് അഘപകുുി
കുുാം. ഘോഗയുത േിസികുസ,്
ടകമസന്െുി,ബഘോളജിഐചുുി
കവിഷയമാടയടുതുു്40ശത
മാനംമാരുുഘുകുടെപുുസ്ടുഅ
ഥവാതതുുുെയുപരീകുുജയി
കുുണം.അഘപകുുഓഗസുു്ുു27
നകംസരുുകുുാരുുനഴുസിംഗുസ്
കുളുു നപുിനുുസിപുുെിനു സമ
രുുപുുികുുണം.

തിരുവനനുുപുരം:ജിലുുയിടെ
കാവുകളുുസംരകുുിചു്ുപരിപാ
െികുുുനുുതിനു സംസുുാന വ
നംവനയുജീവിവകുപുു്നലുുകി
വരുനുു2020-2021വരുുഷഘതുു
കുുുളുുസാമുുതുുികസഹായ
തുുിനുളുുഅഘപകുുതിയതി
31വടരനീടുുി.താലുുപരയുമുളുു
കാവുെമസുുരുു കാവിടുുു വി
സത്ുതി, ഉെമസുുത ടതളിയി
കുുുനുു ഘരഖകളുുഎനുുിവസ
ഹിതംഅഘപകുുികുുണം.ജജ
വജവവിധയുസംരകുുണരംഗ
ടതുു അനുകരണീയ നപുവ
രുുതുുനങുുളുുകുുുളുു വനമിനതു
അവാരുുഡിനുളുു അഘപകുു
തിയതിയംു31വടരനീടുുി.തി
രുവനനുുപുരം ജിലുുയിലുു താ
ലുുപരയുമുളുു വയുകുുികളുു, വി 
ദയുാഭയുാസ സുുാപനങുുളുു,സ
നുുദുുസംേെനകളുുകരുുഷകരുു

എനുുിവരുുകുു്വനമിനതുഅവാ
രുുഡിനുഅഘപകുുികുുാം. ഇരു
വിഭാഗങുുളിഘെകുുുമുളുു അ
ഘപകുുകളുു തിരുവനനുുപുരം
രാജീവുഗാനുുിനഗറിടെ(പി.
റുുി.പി.)ഘസാഷയുലുുഘോറസന്െുി
വിഭാഗംടഡപയുുടുുിഘോറസു്ുുുക
ണുുസരുുഘവറുുരുുകുു് സമരുുപുുികുു
ണം.

അപേക്്തിയതിനീട്്ി

പര്തിമകളിൽ 
പ ്ഷര്ാ ര്്ച്് ന ന ട ത്്്ം
തിരുവനനുുപുരം:സവുാതനനുുുുയ
ദിനാഘോഷങുുളുടെ ഭാഗമാ
യി15നുരാവിടെഒനുുപതിനു
നിയമസഭ സമുചുുയതുുിലുു
സുുാപിചുുിടുുുളളഘദശീയഘനതാ
കുുളുടെ നപുതിമകളിലുു സപ്ീ
കുുരുുപി.നശുീരാമകുഷണ്നുുപു
ഷപ്ാരുുചുുനനെതുുും.
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െ ഥ

ജാ ബി അ മ്് ല ത്്് 
ക് മ്്ി ടി, ൊ ല ക്്ാ ട് 

ഈകഥവർൂൂഷങൂൂൾൂൂകൂ്ൂമൂമൂൂാണ.ൂവാടൂ്ൂസപൂൂൂം,രഫസബ്ൂകൂൂൂം
തോഹബൽൂൂരോണൂമിലൂൂാതിരൂനൂൂകാലം.
ആകാലതൂൂാണൂകൂറടൂൂംപഗൂാമതൂൂിതലരോസൂൂൂൂൂമാനായിരൂനൂൂ

ശങൂൂൂരവടൂൂൻഒരൂപണിപറൂൂിചൂൂത.ൂഅകൂൂാലതൂ്ൂശങൂൂൂരവടൂൂൻതതനൂൂയാണൂക
തൂൂൂകൾഓരോവീടൂൂിലംൂപപൂായമായവർകൂ്ൂവായിചൂൂൂതോടൂകൂൂൂനൂൂത.ൂ
ഒരൂനലൂൂവായനകൂൂാരൻൂൂകൂടിയാതണനൂ്ൂആനാടൂൂൂകാരറിഞൂൂതൂപിനൂൂീടാ
യിരൂനൂൂൂ.
തതരകൂൂതലറസിയായകൂൂൂൂതകടൂൂിരോൻഹൂഹസൻഗൾഫിൽനിനൂൂ്അയ
യകൂൂൂൂനൂൂകതൂൂൂമാപതൂംവായികൂൂണൂൂ.കാരണംറസിയയകൂൂ്ൂഎഴൂതൂൂൂംവായ
നയംൂഅറിയാം.
ഇൻൂൂലനൂൂൂിരലയംൂ,കവറിതലയംൂഉളൂൂടകൂൂംപശയറിയാതതവായികൂൂാൻൂൂവി
യഗദൂൂൂനായിരൂനൂൂൂശങൂൂൂരവടൂൂൻ.
ഇങൂൂതനതോതകൂൂ

രോസൂൂൂൂൂമാൻശങൂൂൂരവ
ടൂൂൻവിലസിനിൽൂൂകൂൂൂ
നൂൂ സമയതൂൂാണൂ ദൂ
ബായിലൂളൂൂതതനൂൂൂപൂ
തിയാപൂൂ്ളമമൂൂയിനൂതാ
ഹിറഒരൂകതതൂൂഴൂതൂ
നൂൂത.ൂ
നികൂൂാഹ്കഴിഞൂ്ൂപൂ
തൂരോടി മാറൂനൂൂതിനൂ
മൂതമൂൂ അകൂൂതര കട
നൂൂമാരരോടൂളൂൂപരി
ഭവവംൂ, സര്നഹ സ
മൂൂൂഷൂൂവൂമായവരികൾൂൂ
തോണൂൂ് നിറഞൂൂ ഒ
തോനൂൂാനൂൂരംകതൂ്ൂ.
കതൂൂിതനൂൂൂ അവസാ
നംതാഹിറഇങൂൂതന
തയഴൂതി.
"" നമൂൂൂതട രോസൂൂൂൂൂമാ
തനകൂറിചൂൂറിയാരോ?
ആമൂപൂൂരൂതചലരപൂൂൾൂൂ
ഇതൂതോടൂൂിചൂൂൂവായി
കൂൂൂം.അതൂകാരണം
കൂടൂതൽൂൂഎഴൂതൂനൂൂി
ലൂൂ.മറൂൂൂവിരശഷങൂൂൾൂൂരോൺൂൂവിളികൂൂൂരപൂൂൾൂൂപറയാം.''
ആകതൂൂ്യിവസങൂൂൾൂൂകൂ്ൂരശഷംദൂബായിതലമമൂൂയിനൂകിടൂൂി.കൂതടഒരൂകൂ
റിപൂൂൂം.കൂറിപൂൂിതനൂൂൂഉളൂൂടകൂൂംഇപപൂകാരമായിരൂനൂൂൂ.
""ഞാൻൂൂകതൂൂൂകൾൂൂതോടൂൂിചൂൂൂവായികൂൂൂനൂൂൂഎനൂൂ്പറയൂനൂൂതൂശൂദൂൂനൂണ
യാണ.ൂഞാനങൂൂതനതചയൂൂാറിലൂൂ.ചിലതരകതതൂൂഴൂതാനംൂമറൂൂൂംഞാൻൂൂസഹാ
യികൂൂൂനൂൂൂഎനൂൂൂളൂൂതൂരനരാണ.ൂപലരംൂപലതംൂപറയൂനൂൂതൂഎരനൂൂടൂളൂൂ
അ സൂയമൂലമാണ.ൂപിതനൂൂമമൂൂരയ...താഹിറാതനൂൂൂകതൂൂിൽൂൂചിലഅകൂൂരതത
റൂൂൂകൾൂൂഉണൂൂായിരൂനൂൂതൂഞാൻൂൂതിരൂതൂൂിയിടൂൂൂണൂ്ൂരകതടൂ?ൂനിതനൂൂൂസൂഗമമായ
വായനകൂ്ൂരവണൂൂിയാണത.ൂ
ഒരൂകാരയൂംകൂടിപശൂദൂൂയിൽൂൂതപടൂതൂൂൂനൂൂൂ.രോണിരനകൂൂൾൂൂഎനൂ്ൂതോണൂൂൂം
നലൂൂതൂകതതൂൂഴൂതൂൂാണ.ൂവളതരതൂചൂൂമായതചലവിൽൂൂഎഴൂതാനംൂവായിചൂൂറി
യൂവാനംൂസാധികൂൂൂം.അതിതനൂൂൂസൂഖംണൂൂതലൂ.ൂ..!അതൊനൂൂൂരവതറതതനൂൂ
യാ ണ.ൂ
അതൂതോണൂൂ്എപതൂയംൂതപതടൂൂനൂൂ്വിശയമായമറൂപടിതാഹിറാകൂൂ്അയ
കൂൂൂംഎനൂൂപപൂതീകൂൂരോതടനിങൂൂളൂതടസവൂനൂൂം.

രോസ്റൂൂൂമാൻ
ശങൂൂൂരവടൂൂൻൂൂ,
ഒപൂ്ൂ.

Nashira. T
GTTI (Men) Kannur

സവ്ന്്ംശങ്്്വേട്്ൻ

Azaan Faris P.T
4th STD, Kendriya vidyalaya 
No.ll Katari Bagh Naval Base

ഒ ര ്മ കല ഷയ് ൻ ഓ ർ മ്.്.. ആലൂവയൂസിരോളജൂഎംബിഎ
േയറകറൂൂൂർരോ.പതൂൂജയംൂവിയയൂാർഥികളംൂ.

ഉളൂൂിൽകൗതൂകരമതറനിറകൂൂൂം
വർണൂൂകൂൂൂടനീആകാശം
കൂങൂൂൂമപപൂഭരയറൂമൂടൂപൂൂൂമായി
പൂലരിതപൂൂണൂൂിതനവരരവലകൂൂൂൂം
നീലയംൂതവളൂൂയംൂപൂളൂൂിയൂമായി
പകതോരൂദൂശയൂവിരൂനൂൂരലൂൂ
ഏഴഴകൂതളൂൂരൂമഴവിൽചനൂൂം
ഏതറതകൂൂതികൂൂൂംനിനൂൂഴകൂ
രാപതൂിയിലണിയംൂമിനൂൂൂമൂടൂപൂൂിൽ
താരകൾതൂനൂൂിയതാരാണ?ൂ

ആ രി ഫ കമ ഹ്ഫി ൽ
കൊ ൻ മ് ണ്്ം
മ ല പ്്് റം

ആകാശം

െ വി ത

വ ര വാ യി മാ കവ ലി

ക് ട്്ി വ ര 

ഇനൂ്ൂരാപതൂി
മാനതൂ്ൂ
അമൂൂിളിമാമനൂണൂൂാവിലൂൂ.
വാശിപിടിചൂ്ൂകരയൂനൂൂ
എതനൂൂൂമകൾകൂ്ൂ
ഞാനതൂപിടിചൂൂൂ
തോടൂകൂൂാതമരനൂൂറൂൂതാണ.ൂ
നിങൂൂൾഎലൂൂാരാപതൂികളിലംൂ
ആകാശരതൂൂകൂ്ൂരോകൂൂിയിടൂൂൂരടൂ?ൂ
ചിലരാപതൂികളിൽ
ശാഠയൂംപിടിചൂൂൂകരയൂനൂൂ
കൂടൂൂികളൂതടവീടൂൂിൽ
അവരോതൊപൂൂം
കളികൂൂൂകയാവംൂഅമൂൂിളിമാമൻ

വി. എം. അ ര വി ന്്ാ ക്് ൻ
കെ ര് മ ണ്്, കോ ഴി ക്ക് ട്

കളി

െ വി ത

ഹാപ്്ി കെൽഫി

പഴയകൂടൂൂായമൂകളൂതടഓർമൂൂകൾപങൂൂൂവയകൂൂൂാം.കൂടൂൂൂ
കാരോതൊപൂൂംകൂടംൂബരതൂൂതൊപൂൂംമൂൻപൂഎടൂതൂൂിടൂൂൂ
ളൂൂ തസൽഫികൾഅയചൂൂൂതര.ൂചൂവതട തോടൂതൂൂിരി
കൂൂൂനൂൂരീതിയിൽഅടികൂൂൂറിപൂൂൂം.

My family page-ൽരോരടൂൂകൾഅയ
യകൂൂൂൂനൂൂതിനംൂ,കഥ,കവിതഎനൂൂിവ
അയയകൂൂൂൂനൂൂതിനൂമൂളൂൂവാടൂ്ൂസആ്പൂ
നമൂൂർ 7034041234. 
അയയകൂൂൂൂനൂൂവർപൂർണവിലാസവംൂ
രോരടൂൂയംൂഅയയകൂൂൂാൻമറകൂൂരൂത.ൂ
നിങൂൂളൂതടവാടൂ്ൂസആ്പൂനമൂൂർകൂടി
രപരിതോപൂൂംവയകൂൂൂൂക.കൂടൂൂിവരഅ
യയൂകൂൂൂരപൂൂൾപശൂദൂൂികൂൂൂക-ഇവിതട
തോടൂതൂൂിരികൂൂൂനൂൂരോതലരോരടൂൂ
അയയകൂൂൂണം.

140 കി ലോ ക ഞ്്ാ വ ്മാ യി ഒ രാ ൾ അ റ സ്്്്ി ൽ
ചാലകൂൂൂടി:വിശാഖപടൂൂണതൂൂൂനിനൂൂൂംമീ
ൻവണൂൂിയിൽതോണൂൂൂവനൂൂ140കിരോ
രോളംകഞൂൂാവൂതൂശൂർറൂറൽഎസ.്പി.
ആർ.വിശവൂനാഥിതനൂൂൂരനതൂതവൂതൂൂിൽേി
സപ്ടൂികൂആനൂൂൂിനാർരകൂൂടൂൂികൂസത്പഷയൂൽ
ആകൂൂൻരോഴസൂ്പിടികൂടി. തോലൂൂംശ
കൂൂികൂളങൂൂര സവൂരയശി കൂനൂൂയിൽ തത
രകൂൂതൂവീടൂൂിൽഅരൂൺകൂമാറാണൂഅറ
സൂൂൂൂിലായത.ൂഇരൂപതൂൂരചൂൂളംതപാലീസൂ
കാർഅഞൂൂൂസംഘമായിതിരിഞൂൂായിരൂ
നൂൂൂഓപൂൂരറഷൻ. പഫൂീസർസംവിധാനമൂ
ളൂൂമീൻവണൂൂിയിൽരഹസയൂമായിതോണൂൂൂ
വനൂൂകഞൂൂാവാണൂപിടികൂടിയത.ൂഈരോ
റിയംൂകസൂൂൂൂേിയിൽഎടൂതൂൂിടൂൂൂണൂ്ൂ.പചൂൂമീ
ൻതോണൂൂൂവരൂനൂൂരോകസൂൂകൾകൂൂിടയി
ൽവലിയപൂൂാസൂൂൂൂികൂചാകൂൂൂകളിയിഒളിപൂൂിചൂൂ
നിലയിലായിരൂനൂൂൂ.കഞൂൂാവ.ൂവിപ ണിയി
ൽഒരൂരോടിരോളംരൂപവിലമതികൂൂൂം
തോരോണകാലഘടൂൂതൂൂിതനൂൂൂസാഹചരയൂം
മൂതതലടൂതൂൂ് രകരളതൂൂിരലകൂൂ് വൻ ക
ഞൂൂാവൂ രശഖരം കടതൂൂൂനൂൂൂതണൂൂനൂൂൂളൂൂ
വിവരതൂൂ തൂടർനൂൂ് യിവസങൂൂരോളം നീ
ണൂൂൂനിനൂൂഅരനൂോഷണതൂൂിതോടൂവിലാ
ണൂരകരളതൂൂിതലഏറൂൂവംൂവലിയകഞൂൂാ
വൂശൂഗലകളിതോനൂൂിതനപിടികൂടാൻസാ
ധിചൂൂത.ൂഎറണാകൂളംരകപദൂൂൂീകരിചൂൂൂളൂൂവ
ൻകഞൂൂാവൂമാഫിയകൂൂായിതോണൂൂൂവനൂൂ
തതനൂൂാണൂസൂചന.
ജിലൂൂാഹപൂകംപബൂാഞൂൂ്േിഹവഎസപ്ി

ഷാജൂ രോസ,് സത്പഷയൂൽ പബൂാഞൂൂ് േി
ഹവഎസപ്ിഎംതക.രോപാലകൂഷണ്

ൻ, ഇരിങൂൂാലകൂൂൂട
േിഹവഎസപ്ി രഫ
മസ് വർഗീസ,് ചാല
കൂൂൂടി േിഹവഎ
സപ്ി സി.ആർ. സ
രൂതൂഷ.്. ഇൻസത്പ
കറൂൂൂർ തക. എസ.്സ
ദൂൂീപ,ൂഎസ.്ഐ.എം.
എസ.്ഷാജൻ,ഹപൂകം
പബൂാഞൂൂ് എസ.്ഐ.
എം.പി.മൂഹമൂൂദൂ റാ
ഫി,എ.എസ.്ഐമാ

രായജയകൂഷണ്ൻ,സി.എ.രോബ,ൂസതീ
ശൻമടപൂൂാടൂൂിൽ,മൂഹമൂൂദൂഅഷറഫ,ൂഎം.
തക.രോപി, ടി.ആർ.ഹഷൻ, രോകനാഥ
ൻ ,സീനിയർതപാലീസൂരയൂോഗ സൂൂരായ
സൂരജൂവി.രയവ,ൂലിജൂഇയൂൂാനി,തക.എസ.്
ഉരമഷ,്മിഥൂൻകൂഷണ്,ഇ.എസ.്ജീവൻ,
സി.പി.ഒമാരായഷറഫൂദൂൂീൻ,എംവി.മാ
നൂവൽ ചാലകൂൂൂടി രസൂൂൂൂഷനിതല എസ.്
ഐ.സജിവർഗീസ,്ബിജ,ൂഎഎസ.്ഐ.
തജയസൂൺ സിപിഒമാരായ അഭിലാഷ,്
ആൻസൻ എനൂൂിവരാണൂ അരനൂവഷണ
സംഘാംഗങൂൂൾ.

മധയ്കെരളത്്ില്്വില്്പ്്നക്്ായി
ചോണ്്്വന്്തായിസ്െന
മധയൂരകരളതൂൂിൽൂൂവിൽൂൂപൂൂനകൂൂായിതോ
ണൂൂൂവനൂൂ കഞൂൂാവാതണനൂൂാണൂസൂചന.
സംഭവതതൂൂകൂറിചൂ്ൂകൂടൂതൽൂൂഅരനൂവകൂൂ

ണംനടതൂൂൂതമനൂൂ്റൂറൽൂൂഎസപ്ിആർൂൂ.
വിശവൂാനാഥൂവാർൂൂതൂൂസരമൂൂളനതൂൂിൽൂൂപറ
ഞൂൂൂ. രണൂൂ് മാസതൂൂിലധികമായി നാ
ർൂൂരകൂൂടൂൂികൂസ്തപഷയൂൽൂൂടീംനടതൂൂിയപരി
പശൂമതതൂൂതൂടർൂൂനൂൂാണൂഇപതൂവലിയരൊ
തിലൂളൂൂ കഞൂൂാവൂ പിടികൂടൂവാൻൂൂ കഴി
ഞൂൂത.ൂതോരോണതയതൂടർൂൂനൂ്ൂസൂൂൂൂാമൂ്ൂഗൂ
ളികതൂടങൂൂിയമറൂൂൂലഹരിവസത്ൂകൂൂളൂതട
വരവൂകൂറഞൂൂരൊതടഅനയൂസംസൂൂാന
ങൂൂളിൽൂൂനിനൂ്ൂവലിയരൊതിലാണൂകഞൂൂാ
വൂരകരളതൂൂിരലകൂ്ൂഎതൂൂിതോണൂൂിരികൂൂൂ
നൂൂത.ൂവളതരആസൂപതൂിതമായിഒറൂൂരോടൂൂ
തൂൂിൽൂൂതിരിചൂൂറിയൂവാൻൂൂകഴിയാതൂൂതര
തൂൂി ലാണൂകഞൂൂാവൂരകരളഅതിർൂൂതൂൂിക
ടതൂൂിതോണൂൂൂവരൂനൂൂത.ൂമീൻൂൂതോണൂൂൂവ
രൂനൂൂരോറിയിൽൂൂകഞൂൂാവൂചാകൂൂൂകളിലാ
കൂൂിഅടകൂൂിയരശഷംപൂറകിൽൂൂമീനൂകയ
റൂൂിതപടൂൂികൾൂൂഅടകൂൂിയാണൂതോണൂൂൂവരൂ
നൂൂത.ൂപതൂ്ൂപഗൂാംകഞൂൂാവിതനൂൂൂതോതികൂ്ൂ
അഞൂൂൂറൂരൂപയാണൂശരാശരിവില.ആ
രീതിയിൽൂൂ കണകൂൂാകിയാൽൂൂ രോടികൾൂൂ
വില മതികൂൂൂനൂൂ കഞൂൂാവൂ നാലിതോനൂൂ്
കാശൂ രോലംൂ തോടൂകൂൂാതതയാണൂആ
പനൂൂൂപപൂരയശിൽൂൂനിനൂ്ൂതോണൂൂൂവരൂനൂൂത.ൂ
ഒരൂരോഡൂഎതൂൂിചൂ്ൂവിൽൂൂപൂൂനനടതൂൂിയാ
ൽൂൂ രോടികളാണൂ ലാഭം.ഇതാണൂ വലിയ
രൊതിൽൂൂകഞൂൂാവൂകടതൂൂിരലകൂൂ്കൂടൂത
ൽൂൂരപർൂൂതിരിയൂവാൻൂൂകാരണമനൂ്ൂതപാലീ
സ്പറയൂനൂൂൂ.പപൂരതൂയകഅരനൂവകൂൂണടീമി
തനൂൂൂമികവാണൂഇപതൂവലിയഅ ളവിൽൂൂക
ഞൂൂാവൂപിടികൂടൂവാൻൂൂകഴിഞൂൂത.ൂ

അ റ സ്്്്ി ലാ െ
തെ്രി

ഹപ്ൈവർ്്ക്്്ചൊവിഡ:്കോഴികക്്ട്
വിജിലന്്സ്യ്ണിറ്്്താല്്ക്്ാലിെമായിഅടച്്്
രോഴിരകൂൂട:ൂരോഴിരകൂൂടൂവി
ജിലൻൂൂസ്യൂണിറൂൂിതലഹപൂേ
വർൂൂകൂൂ് തകാവിഡൂസൂൂിരീകരി
ചൂൂൂ.ഇരൊതടഅണൂനശീകര
ണതൂൂിനായി ഓഫീസ് താ
ൽൂൂകൂൂാലികമായി അടചൂൂൂ.
ഹപൂേവറൂമായി സമൂൂർൂൂകൂൂം
പൂലർൂൂതൂൂിയവിജിലൻൂൂസ്േി
ഹവഎസപ്ിഅടകൂൂംഏഴൂഉ
രയൂയാഗസൂൂരോടൂ നിരീകൂൂണ
തൂൂിൽൂൂരോവാൻൂൂആരോഗയൂവ
കൂപൂൂ്അധികൂതർൂൂ നിർൂൂരദൂൂശം
നൽൂൂകി.പനികാരണംഓഫീ
സിൽൂൂവരാതിരൂനൂൂഹപൂേവതറ
ഉരയൂയാഗസൂൂർൂൂവിളിചൂൂൂവരൂതൂൂൂ
കയായിരൂനൂൂൂതവനൂ്ൂആരോപ
ണമൂണൂൂ്. ഹപൂേവർൂൂകൂൂൂം മക

ൾൂൂകൂൂൂംതകാവിഡൂസൂൂിരീകരി
ചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.തിരൂവമൂൂാടി തപാലീ
സ്രസൂൂൂൂഷനിതലരപൂഗഡൂഎസ്
ഐകൂൂൂം ഇനൂൂതല തകാവിഡൂ
സൂൂിരീകരിചൂൂൂ. കഴിഞൂൂ യിവ
സംനടതൂൂിയആനൂൂൂിജൻൂൂപരി
രോധനയിലാണൂ എസ്ഐ
കൂൂൂം നാലൂ നാടൂൂൂകാർൂൂകൂൂൂം
തകാവിഡൂസൂൂിരീകരിചൂൂത.ൂഎ
സ്ഐകൂ്ൂതകാവിഡൂസൂൂിരീക
രിചൂൂരൊതട സമൂൂർൂൂകൂൂം പൂല
ർൂൂതൂൂിയ38തപാലീസൂകാർൂൂനി
രീകൂൂണതൂൂിൽൂൂരോയി.എസ്
ഐയൂതട രോഗ ഉറവിടം വയൂ
കൂൂമലൂൂ. നാൽൂൂപരൊളം രപ
ർൂൂകൂൂാണൂആനൂൂൂിജൻൂൂപരിരോ
ധനനടതൂൂിയത.ൂ

രോഴിരൂകൂട:ൂ കരിപൂൂൂർൂൂ വിമാനാപകട
തൂൂിൽൂൂപരൂരകൂൂറൂ്ൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂവരൂ
തടനിലയിൽൂൂരനരിയപൂരോഗതി.83രപ
രാണൂഇരപൂൂൾൂൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂത.ൂഇ
തിൽൂൂ56രപർൂൂരോഴിരകൂൂടൂൂൂം27രപർൂൂമ
ലപൂൂൂറം ജിലൂൂയിതല ആശൂപപതൂികളിലാ
ണൂളൂൂത.ൂ19രപരൂതടസൂൂിതിഗൂരൂതരമാ
ണ.ൂമൂനൂൂൂരപർൂൂഇരപൂൂഴംൂതവനൂൂൂിരലറൂൂറി
ലാണ.ൂ61രപർൂൂസൂഖംപപൂാപിചൂൂൂവരൂനൂൂൂ.
രോഴിരൂകൂടൂൂ്12ഉംമലപൂൂൂറതൂൂ്നാലൂമാ
യി16കൂടൂൂികളാണൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂത.ൂ
രോഴിരകൂൂടൂതമേികൂൂൽൂൂരോളജിൽൂൂചി
കിതൂൂയിലൂളൂൂആറൂരപരിൽൂൂരണൂൂൂരപരൂ
തടനിലഗൂരൂതരമാണ.ൂഎടൂൂ്കൂടൂൂികളട
കൂൂം22രപരാണൂആസൂൂൂൂർൂൂമിംസ്ആശൂപ

പതൂിയിൽൂൂചകിതൂൂയിലൂളൂൂത.ൂഇതിൽൂൂഗൂ
രൂതരാവസൂൂയിലൂളള നാലൂരപരിൽൂൂ ര
ണൂൂൂരപർൂൂതവനൂൂൂിരലറൂൂറിലാണ.ൂരബബിതമ
രമൂൂറിയൽൂൂആശൂപപതൂിയിൽൂൂമൂനൂ്ൂകൂടൂൂി
കളടകൂൂം14രപരാണൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂ
ത.ൂഇതിൽൂൂമൂനൂ്ൂരപരൂതടനിലഗൂരൂതര
മാണ.ൂ തമയപൂതൂആശൂപപതൂിയിൽൂൂ ചികി
തൂൂയിലൂളൂൂഒൻൂൂപതൂരപരിൽൂൂആറൂരപരൂ
തടനിലഗൂരൂതരമാണ.ൂഇഖൂറഅ്ആശൂ
പപതൂിയിൽൂൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂഒരൂകൂടൂൂിയ
ടകൂൂംഅഞൂൂൂരപരംൂസൂഖംപപൂാപിചൂൂൂവ
രൂനൂൂൂ.
മലപൂൂൂറംജിലൂൂയിതലരോടൂൂകൂൂൽൂൂഅൽൂൂമാ
സ്ആശൂപപതൂിയിൽൂൂചികിതൂൂയിലൂളൂൂഒ
രാൾൂൂസൂഖംപപൂാപിചൂൂൂവരൂനൂൂൂ.മൂനൂ്ൂകൂ

ടൂൂികളടകൂൂം15രപരാണൂതപരിനൂൂൽൂൂമണൂൂ
അൽൂൂശിഫആശൂപപതൂിയിലൂളൂൂത.ൂഇവ
രിൽൂൂരണൂൂൂരപര ൂതടനിലഗൂരൂതരമാണ.ൂ
മരഞൂൂരിതോരമൂൂയിൽൂൂആശൂപപതൂിയിൽൂൂ
ചികിതൂൂയിലൂളൂൂഒരാൾൂൂസൂഖം പപൂാപി
ചൂൂൂവരൂനൂൂൂ.തപരിനൂൂൽൂൂമണൂൂഎം.ഇ.എസ്
ആശൂപപതൂിയിൽൂൂ ചികിതൂൂയിലൂളൂൂ മൂ
നൂൂ് രപരിൽൂൂ ഒരാളൂതടനിലഗൂരൂതരമാ 
ണ.ൂരണൂൂൂരപർൂൂസൂഖംപപൂാപിചൂൂൂവരൂനൂൂൂ.
രോടൂൂകൂൂൽൂൂ മിംസ്ആശൂപപതൂിയിൽൂൂചി
കിതൂൂയിലൂളൂൂഅഞൂൂൂരപരംൂഅപകട
നിലതരണംതചയതൂ.ൂതപരിനൂൂൽൂൂമണൂൂ
മൗലാനാആശൂപപതൂിയിൽൂൂചികിതൂൂയി
ലൂളൂൂരണൂൂൂരപരിൽൂൂഒരാളൂതടനിലഗൂരൂ
തരമാണ.ൂ

രരിപ്്്ര്്വിമാൊപരടം:ചിരിത്്യില്ള്്വരിൽ
61പപരസ്ഖംപപ്ാപിക്്്ന്്്

ഹൈകക്്ടതികറ്്്്
ചെയത്്
രതഞൂൂിപൂൂലം:കാലികൂൂറൂൂ്സർ
വകലാശാലയിൽചാൻസലറൂ
തടഉതൂൂരവിനൂഎതിരായികൂൂ
റികൂൂൽ അസിസൂൂൂൂനൂൂൂൂമാതര
രപൂോരബഷനംൂ , ഫികരൂസഷ
നൂമാണൂ ഹഹരൂകൂടതി രസൂൂൂൂ 
തചയതൂത.ൂപിടിതകരഞജൂിതൂ്ൂ
ഉൾതപൂൂതട നാലൂ രപർ രകരള
ഹഹരകൂൂടതിയിൽനൽകിയ
റിടൂൂിൻരമലാണൂരോടതിരസൂൂൂൂ 
അനൂവയിചൂൂത.ൂ കൂൂറികൂൂൽഅ
സിസൂൂൂൂനൂൂ്ൂ തസത്ികയിരലകൂൂ്
തപൂോരോഷനൂഅർഹതതാനട
കൂൂമൂളൂൂവർകൂൂാതണനൂൂാണൂര
ഞജൂിതൂൂിതനൂൂൂവായം.
കൂൂറികൂൂൽ അസിസൂൂൂൂനൂൂ്ൂ ത
സത്ിക ഉൾതപൂൂതടയൂളൂൂ ത
സത്ികളൂതട ഓർേിനൻസ്
രഭയഗതികൂൂ്ചാൻസലർ2018
ഫിപബൂവരി22നൂ നൽകിയഅ
സിസൂൂൂൂനൂൂൂിനൂ2016മൂതൽപപൂാബ
ലയൂം നൽകി തോണൂൂാണൂയൂ
ണിരവഴസൂിറൂൂി ഉതൂൂരവിറകൂൂി
യത.ൂചാൻസലറൂതടഉതൂൂരവി
നൂഎതിരായിമൂൻകാലപപൂാബ
ലയൂം നൽകി തോണൂൂിറകൂൂിയ
ഈഉതൂൂരവാണ.ൂഹഹരകൂൂട
തിരസൂൂൂൂതചയതൂിരികൂൂൂനൂൂത.ൂ

പര്തികേധധർണ
വടകൂൂാരഞൂൂരി:ഹലഫൂമിഷൻ
പദൂൂതിയൂമായി ബനൂൂതപൂൂടൂൂ
അഴിമതിസിബിഐഅരനൂവ
ഷികൂൂണംഎനൂൂ്ആവശയൂതപൂൂ
ടൂൂൂതോണൂ്ൂയൂതൂ്ൂരോൺപഗൂസ്
വടകൂൂാരഞൂൂരി നിരോജകമ
ണൂൂലംകമൂൂിറൂൂിയൂതടരനതൂതവൂ
തൂൂിൽപപൂതിരഷധധർണനട
തൂൂി.ധർണഅനിൽഅകൂൂര
എംഎൽഎ ഉദഘൂാടനം തച
യതൂ.ൂയൂതൂൂ്രോൺപഗൂസ്നി
രോജകമണൂൂലം പപൂസിേനൂൂ്ൂ
അഭിലാഷ് പശൂീനിവാസൻഅ
ധയൂകൂൂനായി.പിഎൻഹവശാ 
ഖ,ൂഅഭിലാഷ്പപൂഭാകർ,ലിൻ
സൺ തിരൂർ,  ജിരോ തല
രകൂൂടൻ,മിഥൂൻആനൂൂൂണി,ശ
ശിമംഗലംരനതൂതവൂംനൽകി.

രതഞൂൂിപൂൂലം: പളൂൂികൂൂൽ പ
ഞൂൂായതൂ്ൂപപൂസിേനൂൂൂിതനഅ
പകൂമിചൂൂവർരോടതിയിൽകീഴട
ങൂൂിയതായൂസൂചനയൂളൂൂത.ൂപ
ളൂൂികൂൂൽ പഞൂൂായതൂൂ് പപൂസി
േനൂ്ൂൂപിമിഥൂനതയയാണൂകഴി
ഞൂൂ2019നവംബർ3നൂരചർ
നൂൂഒനൂൂാംവാർഡൂ പഗൂാമസഭാ
രോഗതൂൂിനിടയിൽആപകൂമിചൂൂ
തതനൂൂ് ആരോപണമൂളൂൂത.ൂ
എs കൂൂനൂൂൂിഅബൂൂൂൽഹമീദ,ൂഎ
ടകൂൂനൂൂൂിഅബൂൂൂൽലതൂൂീഫ,ൂഫ
വാസ് രോഴിപൂൂൂറം, യൂനസ്

അലിഎനൂൂീപപൂതികൾഇനൂ്ൂമ
രഞൂൂരി എസ് സി / എസ് ടി 
രോടതിയിൽകീഴങൂൂിയതായൂ
സൂചനയൂളൂൂത.ൂ
പളൂൂികൂൂൽ പഞൂൂായതൂൂ് ഒ
നൂൂാംവാർേിൽരചർനൂൂപഗൂാമ
സഭരോഗംരചരാനൂളൂൂഅം
ഗബലം (കവൂാറം) ഇലൂൂാതൂൂതി
തനൂൂൂരപരിൽപഗൂാമസഭനടപടി
നിർതൂൂിതവചൂൂിരൂനൂൂൂ.ഇതിതന
തൂടർനൂൂൂളൂൂതർകൂൂമാണൂഅ
പകൂമണതൂൂിനിടയാകൂൂി യ 
തപൂഗൂാമസഭയകൂൂൂ്രോറംതിക

യാതൂൂതിതനതൂടർനൂൂ്രോഗ
നടപടിപഞൂൂായതൂ്ൂപപൂസിേ
നൂൂ്ൂനിർതൂൂിതവകൂൂൂകയായിരൂ
നൂൂൂ.
മൂസ്ലിംലീഗിതനൂൂൂരനതാകൂൂ
തളഅറിയികൂൂാതൂൂതൂതോനൂൂൂാ
ണൂകവൂാറംതികയാതതരോയ
തതനൂൂ് എനൂൂൂകൂടി മിനൂടസൂി
ൽരരഖതപൂൂടൂതൂൂണതമനൂ്ൂഒരൂ
കൂടൂൂം ലീഗൂകാർ പപൂസിേനൂൂൂി
രോടൂആവശയൂതപൂൂടൂൂരപൂൂൾ,അ
ങൂൂിതനഎഴൂതാൻനിയമപര
മായിപാടിതലൂൂനൂൂ് പപൂസിേനൂൂ്ൂ

അറിയിതചൂൂങൂൂിലംൂഎഴൂതികൂൂൂ
തമനൂ്ൂആരപൂകൂഷിചൂൂൂതോനൂ്ൂൂപപൂ
സിേനൂൂൂിതന ശാരീരികമായി
അപകൂമികൂൂൂകയംൂ അധിരകൂൂ
പികൂൂൂകയംൂ തചയതൂതനൂൂായി
രൂനൂൂൂപരാതി.രകസ്രാഷപടൂീ
യരപൂപരിതമാതണനൂൂൂംതകടൂൂിചൂൂ
മചൂൂതംൂ വസത്ൂകൂൂൾകൂൂ് നിര
കൂൂാതൂൂതൂമാണ.ൂസിപിഎം
വിഭാഗീയസയൂഷൂൂികൂൂാൻ പശൂമി
കൂൂൂകയാതണനൂൂൂംപളൂൂികൂൂൽ
പഞൂൂായതൂൂ്ലീഗൂരനതാവൂമൂ
സത്ഫതങൂൂൾ പറഞൂൂൂ.

പഞ്്ായത്്്പപ്സിഡന്്്ിനെഅപര്മിച്്പപ്തിരൾരീഴടങ്്ി

ഗജദിനത്്ിൽ വടക്്്ംനാഥ കഷ്ത്ര്ത്്ിൽ കൊടങ്്്ല്്്ർ അചയ്ര്ൻ കട്്്ി എന്് ആനകെ
കഷ്ത്ര്ം തര്ീമല്സ്്ാനത്്് നടത്്ിെ ലളിരമാെ ചടങ്്ിൽ തശ്ർ് കൊലീസ ് അസിസ്്്്ന്്്്
കമ്്ീഷണർ വി.കക.രാജവ്ം് സിഐ ലാൽകമ്ാരം് കചർന്്്  കൊന്്ാട ചാർത്്്ന്്്

- കെ.കെ. നജീബ്

സവുാതപതുുുുദിനതുുിൽുുമുസ്ലിംയുതു്ുലീഗുയുണിറുുിഡേസംഘടിപുുികുുും
രോഴിരൂകൂടൂ:സവൂാതപനൂൂൂൂയയിനമായആഗസത്ൂ
15നൂവീടൂകളിൽൂൂയൂണിറൂൂിരേസംഘടിപൂൂികൂൂൂ
തമനൂ്ൂമൂസ്ലിംയൂതൂ്ൂലീഗൂസംസൂൂാനപപൂസിേ
നൂ്ൂൂസയൂൂിദൂമൂനവൂൂറലിശിഹാബൂതങൂൂളംൂജനറൽൂൂ
തസപകൂടൂൂറിപി.തകഫിരോസംൂപറഞൂൂൂ. രനര
തതൂൂശാഖതലതൂൂിൽൂൂവിപൂലമായരീതിയിൽൂൂന
ടതൂൂിയിരൂനൂൂപരിപാടിആണൂതകാവിഡൂപശൂൂാ

തൂൂലതൂൂിൽൂൂവീടൂകളിരലകൂൂ്മാറൂൂൂനൂൂത.ൂപരിപാ
ടിയൂതടഭാഗമായിരയശീയപതാകഉയർൂൂതൂൂൂക
യംൂ,പപൂതിജൂൂഎടൂകൂൂൂകയംൂ,മധൂരപലഹാര
വിതരണവംൂനടതൂൂൂം.അരനൂൂയിവസംരാവി
തല 8.30നൂ വീടൂകളിൽ രയശീയ പതാക ഉയ
ർൂൂതൂൂൂം.കൂടംൂബതൂൂിതലഏറൂൂവംൂമൂതിർൂൂനൂൂആ
ളാണൂരയശീയപതാകഉയർൂൂതൂൂൂക.

തിരൂരങൂൂാടി:നഗരസഭയിൽഒ
ഴിവൂവരൂനൂൂ പതിമൂനൂൂ്ശൂചീ
കരണതൊഴിലാളികതളകരാ
റടിസൂൂാനതൂൂിൽ നിയമികൂൂൂ
നൂൂതിൽനഗരസഭപിൻവാതി
ൽനിയമനനീകൂൂംനടതൂൂൂക
യാതണനൂൂ്ആരോപിചൂൂ് പപൂതി
പകൂൂാംഗങൂൂളൂതട ശകൂൂമായ
വിരോജിപൂൂ്. എംരലൂൂയതൂമനൂൂ്ൂ
എകസൂര്ചൻജിൽനിനൂൂൂംന
ൽകിയഉരയൂോഗാതൂൂികളൂതടപ
ടൂൂികയിൽഉൾതപൂൂടാതൂൂനഗര

സഭയിതല ഭരണകകൂൂിയൂതട
സവൂനൂൂകൂൂാതരയാണൂ കഴിഞൂൂ
മാസംആറിനൂനടതൂൂിയഇനൂൂൂ
ർവയൂൂലിസൂൂൂൂിലംൂപി നൂൂീടൂനിയമ
നതൂൂിനൂളൂൂറാങൂ്ൂലിസൂൂൂൂിലംൂഉ
ൾതപൂൂടൂതൂൂിയിരികൂൂൂനൂൂത.ൂഈ
നിയമനങൂൂതളഅംഗീകരികൂൂാ
നാണൂനഗരസഭസമിതിരചർ
നൂൂത.ൂഇതിതനതിരായിനഗര
സഭരോഗതൂൂിൽ പപൂതിപകൂൂ
അംഗങൂൂൾ രരഖാമൂലം വി
രോജിപൂ്ൂഅറിയിതചൂൂങൂൂിലംൂന

ഗരസഭഭരണസമിതിഅവഗ
ണികൂൂൂകയായിരൂനൂൂൂഎനൂ്ൂന
ഗരസഭ പപൂതിപകൂൂ രനതാവൂ
നൗഫൽതടതൂൂിൽപറഞൂൂൂ.
പപൂതിപകൂൂാംഗങൂൂളായചൂടൂൂൻ
മജീദ,ൂജാഫർആങൂൂാടൻ,എം.
അവറാൻകൂടൂൂി,തക.വിമംൂതാ
സ,്പി.തകജൂലി,നസീനവലി
യാടൂൂ്എനൂൂീപപൂതിപകൂൂഅംഗ
ങൂൂളാണൂഭരണസമിതി തീരൂ
മാനതൂൂിതനതിതര വിരോജി
പൂ്ൂരരഖതപൂൂടൂതൂൂിയത.ൂ

തിരുരങുുാടിനഗരസഭയുടടകരാർനിയമനതുുിൽഅഴിമതിടയനു്ുപരുതിരകുും
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